
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     
Malang, Oktober 2016 

 
 

      KUISIONER PENELITIAN 
 

 

Perihal : Permohonan untuk Mengisi Kuesioner 
 
Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Responden 

di  

      Tempat 

 

Dengan hormat, 

Perkenalkan saya Devy Sylvia Puspitasari, mahasiswa Program Studi Magister 

Akuntansi Universitas Brawijaya. Dengan ini, saya bermaksud untuk melakukan penelitian 

ilmiah untuk memenuhi tugas akhir Tesis Program Studi Magister Akuntansi, saya 

memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Untuk 

itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi lembar kuisioner ini 

sekitar 10-15 menit. Adapun responden yang dipilih untuk mengisi kuesioner ini ditujukan 

pada pegawai di SKPD terkait dengan tanggung jawab dalam penyusunan anggaran dan 

terkait dengan kinerja. 

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak mengukur benar atau salah, tetapi mengukur 

realitas yang terjadi. Kuisioner ini juga bukan merupakan alat penilaian kinerja pegawai. Data 

yang diperoleh akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan, karena hanya untuk 

keperluan penelitian ini saja. 

 Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuisioner ini, saya ucapkan 

terima kasih. 

    Hormat saya, 

 

    (Devy Sylvia Puspitasari) 

 

 

 

 

 

 

 



Identitas Responden 

 

Jabatan     : ..................................................................... 

Eselon     : ..................................................................... 

Lama Menjabat  

(pada jabatan terakhir)  : ..................................................................... 

Jenis Kelamin     : Laki-laki/Perempuan 

SKPD      : ..................................................................... 

Pendidikan     : S1           

  S2            

       S3             

 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda √ pada salah satu dari 5 alternatif jawaban yang 

tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pertanyaan dan pernyataan 

mengharapkan satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan 

pendapat Bapak/Ibu, sebagai berikut: 

 

1 2 3 4 5 

Sangat Sedikit Sedikit Separuh Banyak Sangat Banyak 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 
Saya terlibat dalam penyusunan anggaran di 
wilayah/unit pertanggungjawaban saya           

2 
Saya mempunyai pengaruh dalam penentuan jumlah 
akhir dari anggaran wilayah/unit pertanggungjawaban 
saya           

3 
Saya selalu memprakarsai dalam diskusi penyusunan 
anggaran           

4 
Pengaruh usulan atau pemikiran saya terhadap 
anggaran akhir           

5 
Kontribusi saya dalam menyusun anggaran di 
wilayah/unit pertanggungjawaban saya           

 
Alternatif jawaban untuk nomer 6-25: 
 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju 

 
 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

     6 
Target permulaan rencana anggaran selalu ditetapkan 
sesuai dengan visi misi SKPD      

7 
Biasanya target anggaran yang ditetapkan mudah 
dicapai           

8 
Saya selalu merevisi target anggaran yang telah 
ditetapkan setelah berjalan 6 (enam) bulan 

    

  
 
     

9 
Saya perlu mengetahui faktor penyebab penyimpangan 
anggaran untuk Bagian/Sub Bagian maupun individu 
dalam unit saya           

 



No Pernyataan 1 2 3 4 5 

10 
Saya harus semangat untuk mencapai target setelah 
direvisi           

11 
Adanya sikap kritis atasan terhadap penentuan target 
yang direvisi           

12 
Anggaran yang ditetapkan dapat 
dipertanggungjawabkan           

13 

Rincian tugas dan tanggung jawab (job description) 
pegawai pengelolaan keuangan daerah selaras dengan 
visi, misi SKPD dan sudah memberikan pelayanan 
publik yang baik           

14 
Proses pengawasan pengelolaan keuangan oleh pihak 
yang berwenang terhadap pelaksanakan keuangan 
daerah sudah efektif dan efisien           

15 

Informasi/laporan keuangan yang dibuat SKPD tepat 
waktu, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta 
mudah di akses oleh pemangku kepentingan sesuai 
haknya           

16 
Informasi laporan keuangan yang dibuat SKPD mudah 
diakses oleh pihak yang memerlukan           

17 

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh organisasi 
pemerintah daerah tidak mengurangi kewajiban untuk 
memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai 
dengan peraturan perundangundangan, rahasia 
jabatan, dan hak-hak pribadi           

18 
Kepatuhan atas peraturan keuangan pemerintah yang 
berlaku sudah berjalan baik atau sudah dipatuhi oleh 
pegawai pengelola keuangan pemerintah daerah           

19 
Pimpinan instansi bersedia menerima adanya 
penurunan atau peningkatan target anggaran sampai 
pada level tertentu yang dianggap wajar           

20 
Kelonggaran dalam anggaran adalah baik untuk 
melakukan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara 
resmi           

21 
Standar yang digunakan di dalam anggaran 
menurunkan produktifitas di wilayah/unit tanggung 
jawab saya           

22 
Anggaran untuk dinas saya tidak dapat saya pastikan 
bisa terlaksana           

23 

Karena adanya keterbatasan jumlah anggaran yang 
disediakan, saya tidak perlu memonitor setiap 
pengeluaran-pengeluaran yang menjadi wewenang 
saya           

24 
Adanya target anggaran yang harus dicapai, tidak 
terlalu membuat saya ingin memperbaiki tingkat 
efisiensi           

25 
Sasaran yang dijabarkan dalam anggaran sangat susah 
untuk dicapai/direalisasikan           

 

Pendapat tambahan: 

Di bawah ini tersedia tempat untuk Bapak/Ibu memberikan penjelasan tambahan yang 

menurut pendapat Bapak/Ibu dianggap perlu untuk disampaikan atau dikemukakan apabila 

pendapat tersebut belum termuat dalam daftar pertanyaan. Pendapat tersebut terkait dengan 

tugas yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


