
 

 

LAMPIRAN II 

KUESIONER 



 

Contoh : Kuesioner Locus of Control 

KUESIONER 
 

Identitas Responden : 

Nama  :………………………………… 

IPK  :………………………...............     

NIM  :................................................... 

Jenis Kelamin :.................................................. 

Apakah Anda telah lulus Mata Kuliah :  (Beri tanda centang [√] untuk mata kuliah 

yang sudah lulus )   

 Manajemen Keuangan; Nilai :........................ 

 Akuntansi Manajemen; Nilai :........................ 

 

 
 
Ini adalah kuesioner untuk memperoleh arah bagaimana kejadian penting tertentu 

di masyarakat kita mempengaruhi orang. Setiap pertanyaan terdiri dari pasangan 

alternatif yang diberi tanda (a.) dan (b.). Pilihlah satu dari masing-masing 

pasangan (dan hanya satu) yang lebih Anda percayai bahwa pernyataan tersebut 

lebih benar dengan memberikan tanda silang (X). Jangan pilih pernyataan yang 

semata-mata Anda pikir seharusnya benar atau seharusnya Anda pilih. Ini adalah 

ukuran keyakinan pribadi; tidak ada jawaban yang mutlak benar atau salah. 

 

1. a. Banyak hal yang tidak menggembirakan dalam hidup orang disebabkan 

sebagian oleh nasib buruk. 

 b. Nasib buruk seseorang adalah akibat kesalahan yang mereka buat sendiri. 

2. a. Dalam jangka panjang orang akan memperoleh penghargaan yang 

semestinya di dunia ini. 

 b. Sayangnya, nilai seseorang seringkali tidak dipedulikan meskipun dia 

berusaha sekuat tenaga. 



 

3. a. Tanpa kesempatan baik seseorang tidak bisa menjadi seorang pemimpin 

yang efektif. 

 b. Seseorang yang berkemampuan tetapi gagal menjadi pemimpin berarti 

tidak memanfaatkan kesempatan yang tersedia. 

4. a. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha orang tetap tidak menyukai 

Anda. 

 b. Orang yang tidak bisa membuat orang lain menyukainya berarti tidak bisa 

bergaul dengan orang lain. 

5. a. Keturunan mempunyai peranan penting dalam menentukan kepribadian 

seseorang. 

 b. Pengalaman hidup seseoranglah yang menentukan kepribadian mereka. 

6. a. Saya sering merasa bahwa sesuatu akan terjadi dan ternyata sesuatu 

tersebut benar-benar terjadi. 

 b. Percaya pada nasib tidak pernah menjadikan saya berhasil dibandingkan 

dengan kalau saya mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang 

jelas. 

7. a. Bagi seorang mahasiswa yang selalu siap, jarang sekali menganggap suatu 

ujian tidak adil. 

 b. Seringkali pertanyaan ujian tidak ada hubungannya dengan kuliah yang 

diberikan sehingga belajar merupakan sesuatu yang tidak ada gunanya. 

8. a. Untuk berhasil orang harus berusaha keras, keberuntungan tidak ada 

perannya dalam hal ini. 

 b. Memperoleh pekerjaan yang baik tergantung terutama pada tempat yang 

benar, di waktu yang tepat. 

9. a. Warga Negara biasa dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. 

 b. Dunia ini diatur oleh orang yang punya kekuasaan, dan tidak banyak yang 

bias diperbuat oleh orang kecil. 

10. a. Apabila saya membuat rencana, saya hampir selalu yakin bahwa saya bisa 

menjalankan rencana tersebut. 

 b. Tidak selalu bijaksana untuk merencanakan terlalu jauh ke depan karena 

banyak hal hanya merupakan masalah keberuntungan baik atau buruk saja. 



 

11. a. Bagi saya memperoleh apa yang saya inginkan sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan kemujuran. 

 b. Seringkali kita bisa memutuskan apa yang akan kita perbuat dengan cara 

melemparkan / mengundi dengan mata uang logam. 

12. a. Sepanjang masalah dunia yang kita perbincangkan, sebagian besar dari 

kita menjadi korban kekuatan yang tidak kita pahami dan tidak dapat kita 

kendalikan. 

 b. Dengan mengambil peran aktif di masalah-masalah sosial dan politik 

orang dapat mengendalikan kejadian-kejadian di dunia ini. 

13. a. Dalam jangka panjang hal-hal buruk yang kita alami diseimbangkan 

dengan hal-hal baik yang juga kita alami. 

 b. Sebagian besar kemalangan adalah akibat dari ketidakmampuan, 

ketidaktahuan, kemalasan, atau ketiganya.  

14. a. Dengan usaha yang cukup kita bisa memberantas korupsi politis. 

 b. Sulit bagi kita untuk mempunyai kontrol atas hal-hal yang dikerjakan 

politisi di kantornya. 

15. a. Kadang-kadang saya tidak dapat memahami bagaimana guru sampai pada 

nilai yang mereka berikan. 

 b. Terdapat kaitan langsung antara seberapa keras saya belajar dengan nilai 

yang saya peroleh. 

16. a. Seringkali saya merasa bahwa saya sedikit sekali bisa mempengaruhi hal-

hal yang terjadi pada diri saya. 

 b. Tidak mungkin bagi saya untuk percaya bahwa kebetulan atau kemujuran 

mempunyai peran penting dalam hidup saya. 

17. a. Orang merasa terasing karena mereka tidak berusaha untuk ramah. 

b. Tidak ada gunanya untuk berusaha keras untuk menyenangkan orang lain, 

kalau mereka memang menyukai Anda, mereka tetap menyukai Anda. 

 

Terima kasih atas partisipasinya 



   

Contoh :  Kuesioner Eksperimen Tipe A 

 

Anda adalah seorang manajer R & D di perusahaan mainan anak-anak 

terkemuka Toy’s Fun dengan reputasi yang sangat bagus. Reputasi ini Anda 

peroleh setelah dengan sukses menangani berbagai macam proyek selama 

bertahun-tahun. Oleh karena itu, apabila ada salah satu proyek yang Anda 

tangani menjadi tidak menguntungkan bagi perusahaan, HAL ITU DAPAT 

MEMPENGARUHI PERJALANAN KARIER ANDA DALAM 

PERUSAHAAN DAN INDUSTRI TEMPAT ANDA BEKERJA. 

 Saat ini, Anda sedang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk 

baru yang disebut Proyek Kid’s Notebook. Ini merupakan proyek riset terbaru 

yang mengembangkan notebook mainan dengan beberapa fungsi yang bisa 

digunakan untuk menemani anak belajar. Pengerjaan proyek dilakukan dalam 2 

tahap dan diharapkan selesai dalam 1 tahun. Biaya yang harus dikeluarkan untuk 

pengerjaan proyek pada tahap pertama (6 bulan pertama) dan tahap kedua (6 

bulan berikutnya), berturut – turut adalah sebesar Rp 60.000.000,00 dan Rp 

160.000.000,00. 

 Jika proyek penelitian bisa diselesaikan dan dioperasikan dengan baik, 

maka perusahaan (divisi manufaktur dan divisi penjualan) akan memproduksi dan 

menjual Kid’s Notebook pada tahun kedua. Proyek produk ini merupakan 

independen dari produk lainnya dalam perusahaan  dan kesuksesan atau 

kegagalannya tidak akan berpengaruh pada penjualan produk lain dalam 

perusahaan. Siklus hidup produk Kid’s Notebook ini hanya akan bertahan 1 tahun 

di pasaran, tetapi memiliki estimasi arus kas masuk bersih sebesar Rp 

341.000.000,00 pada tahun kedua, berdasarkan perhitungan di bawah ini : 

 

 

 

 

 



   

 Probabilitas Keuntungan  Estimasi Arus Kas 

(Probabilitas x keuntungan) 

Kesuksesan 70% Rp 440.000.000,00 70% x Rp 440.000.000,00 = 

Rp 308.000.000,00 

Kegagalan 30% Rp 110.000.000,00 30% x Rp 110.000.000,00 = 

Rp 33.000.000,00 

Estimasi Arus Kas pada Awal Proyek Rp 341.000.000,00 

  

Pada bulan ke-6, salah seorang karyawan yang bekerja dalam tim Anda 

memberikan informasi baru mengenai perusahaan pesaing yang ternyata juga 

membuat jenis produk yang serupa dengan proyek Anda, dan bahkan memiliki 

keunggulan baterai cadangan yang lebih tahan lama 1 tahun daripada proyek 

produk Anda. Selain itu, produk pesaing telah siap dipasarkan pada awal bulan 

ke-8 dengan harga yang relatif lebih murah dari harga Kid’s Notebook yang Anda 

rencanakan sebelumnya. Berdasarkan estimasi baru yang telah dibuat, maka 

distribusi probabilitas kesuksesan Proyek Kid’s Notebook yang Anda kerjakan 

harus direvisi seperti perhitungan di bawah ini : 

 Probabilitas Keuntungan  Estimasi Arus Kas 

(Probabilitas x keuntungan) 

Kesuksesan 15% Rp 440.000.000,00 15% x Rp 440.000.000,00 = 

Rp 66.000.000,00 

Kegagalan 85% Rp 110.000.000,00 85% x Rp 110.000.000,00 = 

Rp 93.500.000,00 

Estimasi Arus Kas  Rp 159.500.000,00 

 

INFORMASI MENGENAI PESAING DAN REVISI DISTRIBUSI 

PROBABILITAS KESUKSESAN PROYEK KID’S NOTEBOOK HANYA 

DIKETAHUI OLEH ANDA DAN TIM PROYEK ANDA, SEDANGKAN 

PIMPINAN PERUSAHAAN YANG SEKALIGUS MERUPAKAN 

PEMILIK PERUSAHAAN TEMPAT ANDA BEKERJA TIDAK 

MENGETAHUI INFORMASI BARU INI. JIKA ANDA MEMUTUSKAN 



   

UNTUK MENGHENTIKAN PROYEK KID’S NOTEBOOK SEKARANG, 

HAL TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI PERJALANAN KARIER 

ANDA DAN DAPAT MENYEBABKAN ANDA DIPECAT DARI JABATAN 

ANDA. 

 Kondisi keseluruhan diilustrasikan sebagai berikut : 

 

Deskripsi : 

A : Proyek dimulai pada permulaan tahap pertama 

B : Informasi baru mengenai revisi distribusi probabilitas kesuksesan proyek 

Kid’s Notebook diketahui pada akhir tahap pertama 

C : Anda disyaratkan untuk membuat keputusan untuk melanjutkan atau 

menghentikan proyek Kid’s Notebook 

D : Jika Anda memutuskan untuk melanjutkan, proyek akan selesai pada akhir 

tahun pertama (akhir tahap kedua) 

E : Perusahaan akan memproduksi dan menjual produk Kid’s Notebook pada 

penyelesaian proyek (permulaan tahun kedua) 

F : Perusahaan akan berhenti memproduksi dan menjual produk Kid’s Notebook 

pada akhir tahun kedua. 

Tahap Ke- 1 (6 bulan) 
Tahun ke-2 

Tahap Ke- 2 (6 bulan) 

Biaya Rp 60 juta Biaya Rp 160 juta Arus kas bersih yang 
diharapkan Rp 341 juta 

A B C D E F

Informasi baru revisi 
distribusi arus kas bersih 
yang diharapkan menjadi 
Rp 159,5 juta 

Menghentikan atau melanjutkan proyek ? 

Tahun ke-1



   

Hal yang juga Anda perlu ketahui adalah BILA PROYEK INI 

DIHENTIKAN, maka sesuai dengan surat perjanjian pengembangan 

proyek, ANDA HARUS MEMBERIKAN GANTI RUGI ATAS SEMUA 

KERUGIAN DARI BIAYA PENGEMBANGAN PROYEK YANG TELAH 

DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN. Tetapi BILA PROYEK INI 

DILANJUTKAN DAN BERHASIL, MAKA ANDA AKAN MEMPEROLEH 

BONUS SEBESAR SEPERTIGA DARI KEUNTUNGAN PROYEK INI 

DAN KEMUNGKINAN MENDAPATKAN PROMOSI KENAIKAN 

JABATAN YANG LEBIH TINGGI DARI JABATAN ANDA SAAT INI. 

 

Pertanyaan : (tolong lingkari jawaban yang Anda pilih) 

1. Apakah informasi baru mengenai pesaing dan revisi distribusi probabilitas 

kesuksesan hanya diketahui oleh Anda sendiri dan tim Anda ataukah juga 

diketahui oleh pihak lain  dalam perusahaan (pimpinan perusahaan) ? 

a. Informasi hanya diketahui oleh Saya sendiri dan tim Saya 

b. Informasi juga diketahui oleh pihak lain  dalam perusahaan (pimpinan / 

pemilik perusahaan) 

2. Apakah penghentian proyek akan membuat perjalanan karier Anda terganggu ? 

a. Ya b. Tidak 

3. Berdasarkan semua informasi yang telah Anda pahami, jika proyek dihentikan 

pada akhir tahap pertama (akhir 6 bulan pertama), berapa banyak ganti rugi 

yang harus Anda tanggung ? 

a. Rp 0 juta 

b. Rp 60 juta 

c. Rp 160 juta 

d. Rp 220 juta 

e. Rp 341 juta 

4. Berdasarkan informasi di atas, apa keputusan Anda berkenaan dengan Proyek 

Kid’s Notebook ? 

a. Pasti menghentikan 

b. Mungkin menghentikan 

c. Mungkin melanjutkan 

d. Pasti melanjutkan 

 

 



   

Informasi personal : 

Nama :...................................................................(Boleh tidak diisi) 

NIM  :................................................................... 

Jenis Kelamin :............................................................... 

 

 

Terima kasih Atas Partisipasinya 

 

 



 

Contoh : Kuesioner Eksperimen Tipe B 

 

Anda adalah seorang manajer R & D di perusahaan mainan anak-anak 

terkemuka Toy’s Fun dengan reputasi yang sangat bagus. Reputasi ini Anda 

peroleh setelah dengan sukses menangani berbagai macam proyek selama 

bertahun-tahun. Oleh karena itu, apabila ada salah satu proyek yang Anda 

tangani menjadi tidak menguntungkan bagi perusahaan, HAL ITU DAPAT 

DIANGGAP SEBAGAI HAL YANG WAJAR OLEH PERUSAHAAN 

SERTA TIDAK AKAN MEMPENGARUHI PERJALANAN KARIER 

ANDA yang memang telah bagus dan mantap dalam perusahaan dan 

industri tempat Anda bekerja.  

 Saat ini, Anda sedang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk 

baru yang disebut Proyek Kid’s Notebook. Ini merupakan proyek riset terbaru 

yang mengembangkan notebook mainan dengan beberapa fungsi yang bisa 

digunakan untuk menemani anak belajar. Pengerjaan proyek dilakukan dalam 2 

tahap dan diharapkan selesai dalam 1 tahun. Biaya yang harus dikeluarkan untuk 

pengerjaan proyek pada tahap pertama (6 bulan pertama) dan tahap kedua (6 

bulan berikutnya), berturut – turut adalah sebesar Rp 60.000.000,00 dan Rp 

160.000.000,00. 

 Jika proyek penelitian bisa diselesaikan dan dioperasikan dengan baik, 

maka perusahaan (divisi manufaktur dan divisi penjualan) akan memproduksi dan 

menjual Kid’s Notebook pada tahun kedua. Proyek produk ini merupakan 

independen dari produk lainnya dalam perusahaan dan kesuksesan atau 

kegagalannya tidak akan berpengaruh terhadap penjualan produk lain dalam 

perusahaan. Siklus hidup produk Kid’s Notebook ini hanya akan bertahan 1 tahun 

di pasaran, tetapi memiliki estimasi arus kas masuk bersih sebesar Rp 

341.000.000,00 pada tahun kedua, berdasarkan perhitungan di bawah ini : 

 

 

 



 

 Probabilitas Keuntungan  Estimasi Arus Kas 

(Probabilitas x keuntungan) 

Kesuksesan 70% Rp 440.000.000,00 70% x Rp 440.000.000,00 = 

Rp 308.000.000,00 

Kegagalan 30% Rp 110.000.000,00 30% x Rp 110.000.000,00 = 

Rp 33.000.000,00 

Estimasi Arus Kas pada Awal Proyek Rp 341.000.000,00 

 Pada bulan ke-6, salah seorang karyawan yang bekerja dalam tim Anda 

memberikan informasi baru mengenai perusahaan pesaing yang ternyata juga 

membuat jenis produk yang serupa dengan proyek Anda, dan bahkan memiliki 

keunggulan baterai cadangan yang lebih tahan lama 1 tahun daripada proyek 

produk Anda. Selain itu, produk pesaing telah siap dipasarkan pada awal bulan 

ke-8 dengan harga yang relatif lebih murah dari harga Kid’s Notebook yang Anda 

rencanakan sebelumnya. Berdasarkan estimasi baru yang telah dibuat, maka 

distribusi probabilitas kesuksesan Proyek Kid’s Notebook yang Anda kerjakan 

harus direvisi seperti perhitungan di bawah ini : 

 Probabilitas Keuntungan  Estimasi Arus Kas 

(Probabilitas x keuntungan) 

Kesuksesan 15% Rp 440.000.000,00 15% x Rp 440.000.000,00 = 

Rp 66.000.000,00 

Kegagalan 85% Rp 110.000.000,00 85% x Rp 110.000.000,00 = 

Rp 93.500.000,00 

Estimasi Arus Kas  Rp 159.500.000,00 

 

PIMPINAN PERUSAHAAN YANG SEKALIGUS MERUPAKAN 

PEMILIK PERUSAHAAN TEMPAT ANDA BEKERJA TELAH 

MENGETAHUI INFORMASI BARU INI, dan JIKA ANDA 

MEMUTUSKAN UNTUK MENGHENTIKAN PROYEK KID’S 

NOTEBOOK SEKARANG, HAL TERSEBUT TIDAK AKAN 

MEMPENGARUHI PERJALANAN KARIER ANDA dalam perusahaan 

maupun industri tempat Anda bekerja.  



 

 Kondisi keseluruhan diilustrasikan sebagai berikut : 

 

Deskripsi : 

A : Proyek dimulai pada permulaan tahap pertama 

B : Informasi baru mengenai revisi distribusi probabilitas kesuksesan proyek 

Kid’s Notebook diketahui pada akhir tahap pertama 

C : Anda disyaratkan untuk membuat keputusan untuk melanjutkan atau 

menghentikan proyek Kid’s Notebook 

D : Jika Anda memutuskan untuk melanjutkan, proyek akan selesai pada akhir 

tahun pertama (akhir tahap kedua) 

E : Perusahaan akan memproduksi dan menjual produk Kid’s Notebook pada 

penyelesaian proyek (permulaan tahun kedua) 

F : Perusahaan akan berhenti memproduksi dan menjual produk Kid’s Notebook 

pada akhir tahun kedua. 

Hal yang juga Anda perlu ketahui adalah BILA PROYEK INI 

DIHENTIKAN, MAKA SEMUA KERUGIAN DARI BIAYA 

PENGEMBANGAN PROYEK YANG TELAH DIKELUARKAN, TETAP 

AKAN DITANGGUNG OLEH PERUSAHAAN SECARA 

Tahap Ke- 1 (6 bulan) 
Tahun ke-2 

Tahap Ke- 2 (6 bulan) 

Biaya Rp 60 juta Biaya Rp 160 juta Arus kas bersih yang 
diharapkan Rp 341 juta 

A B C D E F

Informasi baru revisi 
distribusi arus kas bersih 
yang diharapkan menjadi 
Rp 159,5 juta 

Menghentikan atau melanjutkan proyek ? 

Tahun ke-1



 

KESELURUHAN. Tetapi BILA PROYEK INI DILANJUTKAN DAN 

BERHASIL, MAKA SELURUH KEUNTUNGAN JUGA AKAN MENJADI 

MILIK PERUSAHAAN DAN ANDA TIDAK AKAN MENDAPATKAN 

BONUS APAPUN. 

Pertanyaan : (tolong lingkari jawaban yang Anda pilih) 

1. Apakah informasi baru mengenai pesaing dan revisi distribusi probabilitas 

kesuksesan hanya diketahui oleh Anda sendiri dan tim Anda ataukah juga 

diketahui oleh pihak lain  dalam perusahaan (pimpinan perusahaan) ? 

a. Informasi hanya diketahui oleh Saya sendiri dan tim Saya 

b. Informasi juga diketahui oleh pihak lain  dalam perusahaan (pimpinan / 

pemilik perusahaan) 

2. Apakah penghentian proyek akan membuat perjalanan karier Anda terganggu ? 

a. Ya b. Tidak 

3. Berdasarkan semua informasi yang telah Anda pahami, jika proyek dihentikan 

pada akhir tahap pertama (akhir 6 bulan pertama), berapa banyak kerugian yang 

harus ditanggung oleh perusahaan ? 

a. Rp 0 juta 

b. Rp 60 juta 

c. Rp 160 juta   

d. Rp 220 juta 

e. Rp 341 juta 

4. Berdasarkan informasi di atas, apa keputusan Anda berkenaan dengan Proyek 

Kid’s Notebook ? 

a. Pasti menghentikan 

b. Mungkin menghentikan 

c. Mungkin melanjutkan 

d. Pasti melanjutkan 

 

Informasi personal : 

Nama :...................................................................(Boleh tidak diisi) 

NIM  :................................................................... 

Jenis Kelamin :............................................................... 

 

Terima kasih Atas Partisipasinya


	logo: 


