
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 



Yth. Bapak / Ibu Manajer 

di tempat 

 

Dengan hormat,  

Saya yang mengirim kuesioner ini,  

Nama   : Monita Tania 

NIM   : 05.60.0025 

Universitas  : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi 

 

Memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian saya dalam rangka 

penulisan skripsi untuk program (S1) Universitas Katolik Soegijapranata. 

Judul penelitian yang saya lakukan adalah ” Anteseden dan Konsekuen Informasi 

Asimetri (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang)”. 

Penelitian ini memerlukan partisipasi dari para manajer tingkat menengah yang terlibat 

dalam penyusunan anggaran pada perusahaan manufaktur di Semarang. Untuk itu, saya 

mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan informasi melalui kuesioner ini, karena 

tanpa bantuan Bapak / Ibu, saya tidak dapat menyelesaikan penelitian ini.  

Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk 

kepentingan penelitian ini saja dan akan saya menjaga kerahasiaannya sesuai dengan 

etika penelitian.  

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

mengucapkan terima kasih. 

 

 Mengetahui,       Hormat saya, 

 

 

 

Clara Susilawati, SE., Msi.     Monita Tania 

Dosen Pembimbing      Peneliti 



IDENTITAS RESPONDEN : 

 
Mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan berikut : 

1. Nama    :                                                     (boleh tidak diisi) 

2. Umur    :                      tahun 

3. Jenis kelamin   : Laki – laki / Perempuan 

4. Lama bekerja   :               

5. Jabatan Bapak / Ibu saat ini    :    

Manajer Keuangan  

Manajer Produksi  

Manajer Pemasaran  

Manajer Personalia  

Lainnya  

 

6. Jenjang Pendidikan   : 

SLTA  

D3  

S1  

S2  

S3  

Lainnya  

 

 

Mohon Bapak / Ibu periksa kembali semua jawaban agar tidak ada pertanyaan 

yang belum terisi. 

 

 

 

 

 



A. PARTISIPASI ANGGARAN (Milani, 1975 dalam Yuliastuti Sari P., 2005) 

Jawaban atas pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan peranan 

Bapak / Ibu di dalam menyusun anggaran perusahaan. Mohon Anda untuk menjawab 

pertanyaan berikut ini dengan melingkari salah satu nomor antara 1 sampai dengan 5 

pada skala untuk masing-masing pertanyaan berikut : 

1. Sejauh mana keterlibatan Anda dalam penyusunan anggaran? 

Saya ikut dalam penyusunan.............. 

1 2 3 4 5 

Tidak satu anggaranpun      Semua anggaran 

2. Kategori manakah di bawah ini yang menjelaskan dengan baik alasan yang 

diberikan oleh atasan Anda ketika revisi anggaran dibuat? 

Alasannya.......... 

1 2 3 4 5 

Sangat sembarangan/     Sangat masuk akal / logis 

Tidak logis 

3. Seberapa sering Anda menyatakan permintaan Anda, pendapat dan atau usulan 

tentang anggaran kepada atasan tanpa diminta? 

1 2 3 4 5 

 Tidak pernah     Sangat sering 

4. Menurut perasaan Anda, seberapa banyak pengaruh Anda yang tercermin dalam 

anggaran akhir? 

1 2 3 4 5 

 Tidak pernah     Sangat banyak jumlahnya 

5. Bagaimana pandangan Anda mengenai kontribusi yang telah Anda berikan 

selama penyusunan anggaran? 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak penting     Sangat penting 

6. Seberapa sering atasan Anda meminta pendapat dan atau usulan ketika anggaran 

sedang disusun? 

1 2 3 4 5 

 Tidak pernah     Sangat sering 



B. INFORMASI  ASIMETRI (Dunk 1993) 

Bapak / Ibu dapat menyatakan pendapat dengan memberi tanda (X) pada salah satu 

nomor antara 1-5 dengan keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Kurang Setuju (KS) 

3 = Ragu-Ragu ( R ) 

4 = Setuju ( S ) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. Saya memiliki informasi yang lebih baik mengenai 

aktivitas dalam bidang yang menjadi tanggung jawab 

saya dibandingkan atasan saya. 

     

2. Saya lebih mengenal hubungan masukan–keluaran 

yang ada di dalam unit yang menjadi tanggung jawab 

saya dibandingkan atasan saya.  

     

3. Saya lebih mengetahui kinerja potensial dalam bidang 

yang menjadi tanggung jawab saya dibandingkan 

dengan atasan saya.  

     

4. Saya lebih mengenal secara teknis pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab saya. 

     

5. Saya lebih mampu menilai pengaruh potensial faktor-

faktor eksternal terhadap aktivitas dalam bidang yang 

menjadi tanggung jawab saya dibandingkan atasan 

saya. 

     

6. Saya lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam 

bidang yang menjadi tanggung jawab saya 

dibandingkan atasan saya. 

     

 



C. BUDGETARY SLACK (Dunk , 1993)  
 

Bapak / Ibu dapat menyatakan pendapat dengan memberi tanda (X) pada salah satu 

nomor antara 1-5 dengan keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Kurang Setuju (KS) 

3 = Ragu-Ragu ( R ) 

4 = Setuju ( S ) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. Standart yang digunakan dalam anggaran mendorong 

produktivitas yang tinggi diwilayah tanggung jawab 

saya. 

     

2. Anggaran dalam departemen saya, dapat saya pastikan 

terlaksana. 

     

3. Karena adanya keterbatasan jumlah anggaran yang 

disediakan, saya harus memonitor setiap pengeluaran – 

pemasukan yang menjadi wewenang saya. 

     

4. Anggaran yang menjadi tanggung jawab saya tidak 

begitu tinggi tuntutannya. 

     

5. Adanya target anggaran yang harus saya capai, tidak 

membuat saya ingin memperbaiki tingkat efisiensi. 

     

6. Sasaran yang dijabarkan dalam anggaran sangat susah 

untuk dicapai / direalisasikan. 

     

 

 

- Terima kasih atas partisipasi Bapak / Ibu - 
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