LAMPIRAN

BIODATA RESPONDEN
(Mohon di isi)
Tingkat Pendidikan Terakhir
 S1
 D3
 SMA
 Lainnya ................ (mohon di isi)

Latar Belakang pendidikan/ Jurusan ...................................................(mohon di isi)
Berapa lama Bapak/Ibu bekerja pada posisi sekarang?
 Kurang dari 1 tahun
 2-3 Tahun
 4-5 Tahun
 Diatas 5 Tahun
Jabatan Bapak/Ibu sekarang dalam perusahaan?
 Direktur

 Departemen Penjualan

 Wakil Direktur

 Departemen Personalia

 Manajer Penjualan

 Departemen Administrasi &

 Manajer Personalia
 Manajer Pembelian

Keuangan
 Departemen Pembelian
 Karyawan/Operator

DAFTAR PERNYATAAN

Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang dirancang sedemikian rupa sesuai
dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, mohon diperhatikan istilah yang belum
dipahami dan letak jawaban yang paling Bapak/ Ibu yakini.
Keterangan :
SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

KS

: Kurang Setuju

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju



No
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4
5
6
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8
9

Pertanyaan Mengenai Pengendalian Anggaran Biaya Operasional

Pertanyaan
Perusahaan memiliki wewenang struktur organisasi yang
memuat jelas garis wewenang dan tanggung jawab
Pengendalian anggaran biaya operasional yang telah berjalan
sudah memadai
Terdapat anggaran biaya operasional dalam jangka waktu
tertentu
Anggaran yang disusun telah akurat
Jarang terjadi pengeluaran mendadak yang besar jumlahnya
Adanya review Biaya Operasional yang dilakukan perusahaan
dalam jangka waktu tertentu
Anggaran biaya operasional yang dibuat disetujui oleh
manajemen atas
Anggaran biaya operasional dapat digunakan sebagai alat
perbandingan rencana peningkatan laba
Ada tindak lanjut atas koreksi untuk masa yang akan datang

SS

S

KS

TS

STS

Dengan adanya anggaran biaya operasional maka biaya
operasional lebih efisien dan terarah
Anggaran mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai
unit atau segmen yang ada dalam organisasi selaras kearah
pencapaian tujuan
Anggaran biaya operasional yang dibuat perusahaan berfungsi
sebagai tolak ukur untuk mengendalian kegiatan secara
kontinyu
Dengan adanya anggaran biaya operasional terjadi
peningkatan laba
Dalam pelaksanaan anggaran biaya oeprasional harus ada
koordinasi yang baik
Dengan disusunnya anggaran biaya operasional maka
berbagai situasi darurat dapat dihindari karena segala sesuatu
telah diperkirakan
Tindakan yang diambil selalu mengacu pada standar biaya
operasional yang ditetapkan
Jangka waktu anggaran dirinci ke dalam waktu triwulan
Anggaran biaya operasional disusun perusahaan telah
dinyatakan dalan satuan keuangan
Bagian anggaran berhak menolak rencana anggaran yang telah
disetujui oleh pimpinan tertinggi
Selalu dilakukan pelaporan atas anggaran dalam bentuk
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya
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 Pertanyaan Mengenai Peningkatan Laba Perusahaan
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Pertanyaan
Terdapat target laba untuk suatu periode waktu tertentu
Penetapan target dilakukan setiap bulan
Terjadi peningkatan laba perusahaan
Perusahaan mendapatkan harga yang murah dari suplier
Terjadi penambahan pelanggan dari waktu ke waktu
Naik turun harga jual terjadi sesuai dengan kenaikan biaya
Cukup besar laba yang diperoleh perusahaan setiap terjadi
penjualan
Target penjualan tahun ini mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya
Kerugian perusahaan berupa kegagalan tidak kurang dari 5%
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S
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STS
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dari penjualan dalam 1 bulan
Banyak pelanggan melakukan pembayaran secara non-tunai
Jarang terjadi piutang tidak tertagih
Terdapat usaha untuk memperolehan laba yang maksimal
Terdapat target penjualan dalam perusahaan
Perusahaan selalu mencapai target penjualan
Kenaikan penjualan tahun ini cukup besar
Terjadi penambahan aset perusahaan dari waktu ke waktu
Terdapat motivas dalam pengendalian perusahaan
Terdapat bonus utnuk peningkatan laba perusahaan
Kemakmuran perusahaan telah tercapai
Prestasi atau kinerja perusahaan telah berjalan dengan baik

