
KUESIONER PENELITIAN  

 

Kepada Yth: 

Bapak/Ibu/Sdr/i 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat,  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Atika Putri Wulandari 

NPM   : 061440511765 

Jurusan  : Akuntansi  

Program Studi  : Akuntansi Sektor Publik 

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Sriwijaya 

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kira nya dapat berpartisipasi dalam 

mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya 

lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi Akuntansi Sektor Publik DIV 

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun 

pemerintah daerah. Oleh karena itu mohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab 

kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan 

skripsi tidak untuk dipublikasikan, dan kerahasiaan data yang diisi akan tetap 

dijaga. 

 Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/I dalam mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

        Hormat Saya, 

 

 

 

Atika Putri Wulandari 

        NPM 061440511765 

 



 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Petunjuk Pengisian: 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu untuk masing-

masing pernyataan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Bapak/Ibu cukup 

memberikan tanda centang ﴾√ ﴿ pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu:  

STS = Sangat tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral  

S  = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

Jika Jawaban Bapak/Ibu terdapat kesalahan, maka untuk memperbaikinya cukup 

memberikan garis samadengan (≠).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Daftar pernyataan berikut terdiri dari tipe isian. Pada tipe isian, mohon 

kesediaan Bapak/Ibu mengisi jawaban pada tempat jawaban yang telah disediakan 

dengan singkat dan jelas pada pernyataan berikut ini: 

1. Nama    : 

2. Umur    :         tahun 

3. Jenis Kelamin  : (  ) Pria  (  ) Wanita 

4. Instansi    : 

5. Jabatan   : 

6. Masa Kerja   : 

7. Pendidikan Terakhir  : 

  SMA/Sederajat 

 D1 

 D3 

 D4/S1 

 S2 

 S3 

 Lain-lain ….. 

 

 

 

 

 



A. Good Governance 

 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

Transparansi 

1 Organisasi harus memberikan informasi 

yang akurat dan sesuai dengan kenyataan 

     

2 Organisasi harus menyediakan informasi 

yang dibutuhkan,  jelas dan mudah 

diakses oleh publik tanpa ditutup-tutupi 

     

3 Organisasi harus secara terbuka 

mengungkapkan kondisi organisasi yang 

menyangkut visi, misi, sasaran organisasi, 

kondisi keuangan, susunan organisasi, 

dan kejadian-kejadian penting yang 

mempengaruhi kondisi organisasi 

     

Kemandirian 

4 Dalam menjalankan tugas dan fungsi 

masing-masing organisasi harus bebas 

dari adanya dominasi dari pihak manapun 

     

5 Dalam menjalankan tugas dan fungsi 

masing-masing, organ organisasi harus 

bebas dari benturan kepentingan dan dari 

segala pengaruh atau tekanan yang 

bersifat internal dan eksternal 

     

6 Masing-masing organ organisasi harus 

menghindari adanya saling lempar 

tanggungjawab antara yang satu dengan 

yang lainnya 

     

Akuntabilitas 

7 Rincian tugas dan tanggungjawab 

masing-masing organ dan semua pegawai 

harus ditetapkan secara jelas selaras 

dengan visi, misi, dan strategi organisasi 

     

8 Setiap organ organisasi harus mempunyai 

kemampuan yag sesuai dengan tugas, 

tanggungjawab, dan peranan masing-

masing 

     

Pertanggungjawaban 

9 Setiap organ organisasi harus berpegang 

pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam 

     



melakukan tugas dan fungsi masing-

masing 

10 Setiap organ organisasi harus patuh 

terhadap undang-undang pemerintahan 

     

11 Setiap organ organisasi harus patuh 

terhadap peraturan organisasi 

     

Kewajaran 

12 Organisasi harus memberikan 

kesempatan yang sama dalam penerimaan 

pegawai, dan melaksanakan tugasnya 

secara professional tanpa membedakan 

suku, agama, ras, golongan, gender dan 

golongan fisik 

     

13 Organisasi harus memberlakukan adanya 

kebijakan kompensasi positif 

(penghargaan intensif dan lain-lain) 

terhadap keberhasilan pegawai dan 

kebijakan kompensasi negative 

(hukuman, teguran,dan lain-lain) terhadap 

kinerja buruk dari pegawai dalam 

organisasi 

     

Sumber: Penelitian Terdahulu, Sari Apriani Panjaitan, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Komitmen Organisasi 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

STS TS N S SS 

Komitmen Afektif 

1 Saya merasa sudah menjadi bagian dari 

organisasi ini 

     

2 Saya merasa masalah yang terjadi di 

instansi menjadi permasalahan saya juga 

     

3 Saya menemukan kesamaan antara nilai-

nilai diri saya dengan nilai-nilai dalam 

organisasi tempat bekerja 

     

Komitmen Normatif 

4 Organisasi ini layak mendapatkan 

kesetiaan dari Saya 

     

5 Saya bekerja melaksanakan program 

sesuai dengan visi misi instansi tempat 

saya bekerja 

     

Komitmen Berkelanjutan 

6 Saya merasa bahwa berada di instansi 

tempat saya bekerja merupakan 

kesempatan terbaik membangun karir 

     

7 Saya berusaha meningkatkan prestasi dan 

menunjukkan sikap yang positif di 

organisasi tempat bekerja 

     

8 Saya sulit terikat dengan instansi lain 

selain daripada organisasi tempat saya 

bekerja 

     

Sumber: Dimodifikasi dari Penelitian Terdahulu, Andika Siahaan, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Kualitas Laporan Keuangan 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

STS TS N S SS 

Relevan 

1 Informasi dalam laporan keuangan dapat 

digunakan untuk mengoreksi keputusan 

pengguna di masa lalu 

     

2 Informasi dalam laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai alat untuk 

memprediksi kejadian di masa yang akan 

datang 

     

3 Laporan keuangan disajikan tepat waktu 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pengambilan keputusan saat ini 

     

4 Informasi dalam laporan keuangan 

lengkap, yaitu mencakup semua 

informasi akuntansi yang dapat 

digunakan dalam mengambil keputusan 

     

Andal 

5 Informasi dalam laporan keuangan telah 

menggambarkan dengan jujur transaksi 

dari peristiwa lainnnya yang seharusnya 

disajikan dalam laporan keuangan 

     

6 Informasi laporan keuangan teruji 

kebenarannya 

     

7 Informasi laporan keuangan tidak 

berpihak pada kepentingan pihak 

tertentu? 

     

Dapat dibandingkan 

8 Informasi laporan keuangan dapat 

dibandingkan dengan periode 

sebelumnya? 

     

Dapat dipahami 

9 Informasi laporan keuangan telah jelas 

sehingga dapat dipahami oleh pengguna 

laporan? 

     

Sumber: Dimodifikasi dari Penelitian Terdahulu, Andika Siahaan, 2017 

 


