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KUESIONER PENELITIAN 

PERANAN PEMERIKSAAN INTERN DALAM  MENUNJANG IMLEMENTASI  

PENGENDALIAN PROSEDUR BIAYA OPERASI  

 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Responden  

di tempat  

 

 

Dengan hormat, 

 Melalui kuesioner ini saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

untuk meluangkan waktu memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

terlampir. Kuesioner ini merupakan alat untuk mengumpulkan data mengenai 

pelaksanaan pemeriksaan intern di perusahaan tempat Bapak/Ibu/Sdr/Sdri bekerja. 

Adapun topik penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah tentang peranan pemeriksaan 

intern dalam menunjang implementasi pengendalian prosedur biaya operasi. 

 Tujuan dari pengumpulan data ini semata-mata hanya untuk kepentingan 

akademis dalam bentuk penyusunan skripsi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Data yang diperoleh dari kuesioner ini hanya 

digunakan untuk penelitian ini dan semua jawaban akan dirahasiakan. 

 Atas bantuan dan waktu yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri berikan untuk mengisi 

kuesioner ini, saya ucapakan terima kasih. 

 

 

          Hormat saya, 

 

 

         Elisa Paulina Voucha 



 
 

Isilah kuesioner di bawah ini dengan memberi tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan 
pendapat Anda. Dengan keterangan : 

 
SS             :    Sangat Setuju 
S               :    Setuju 
N              :    Netral 
TS             :   Tidak Setuju 
STS           :   Sangat Tidak Setuju 

 
 

KUESIONER 
 
 

No. Pertanyaan SS S N TS STS

 PERANAN  PEMERIKSAAN  INTERN      

 Independensi      

1. Satuan Pengawasan Intern selalu membuat laporan pemeriksaan  
sesuai dengan temuan-temuan pemeriksaan 

     

2. Struktur organisasi Satuan Pengawasan Intern mencerminkan 
independensi 

     

3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Satuan Pengawasan 
Intern ditetapkan secara tertulis 

     

4. Staf SPI Intern dan Manajemen Senior mempunyai hubungan 
yang baik  

     

5. Satuan Pengawasan Intern ikut serta dalam penyusunan 
prosedur-prosedur perusahaan 

     

6. Terdapat rotasi terhadap penugasan Satuan Pengawasan Intern      

 Kecakapan Profesional      

7. Staf Satuan Pengawasan Intern selalu tanggap terhadap temuan-
temuan pemeriksaannya 

     

8. Staf Satuan Pengawasan Intern selalu menerapkan teknik-teknik 
pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya 

     

9. Staf SPI mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik 
dalam melakukan pemeriksaannya 

     

10. Staf Satuan Pengawasan Intern mempunyai hubungan yang baik 
dengan bagian lain 

     



 
No. Pertanyaan SS S N TS STS

11. Program pengembangan keahlian dan pengetahuan Satuan 
Pengawasan Intern selalu diadakan oleh perusahaan 

     

12. Pelaksanaan program pengembangan keahlian dan pengetahuan 
Staf Satuan Pengawasan Intern selalu dilaksanakan secara teratur 

     

13. Program pengembangan keahlian dan pengetahuan Staf Satuan 
Pengawasan Intern menunjang efektivitas pelaksanaan tugas 

     

 Program Pemeriksaan      

14. Sebelum melakukan pemeriksaan, Staf Satuan Pengawasan 
Intern selalu menyusun terlebih dahulu program pemeriksaan 

     

15. Program yang disusun selalu dipahami oleh Staf Satuan 
Pengawasan Intern 

     

16. Tujuan pemeriksaan selalu dinyatakan secara jelas oleh Staf 
Satuan Pengawasan Intern 

     

17. Program pemeriksaan yang dibuat Satuan Pengawasan Intern 
dapat disesuaikan dengan keadaan objek yang diperiksa 

     

18. Staf Satuan Pemeriksaan Intern selalu mengungkapkan sasaran 
pemeriksaan dengan jelas 

     

 Pelaksanaan Pemeriksaan      

19. Pimpinan objek yang diperiksa selalu menanggapi dengan baik 
terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Staf 
Satuan Pengawasan Intern 

     

20. Staf Satuan Pengawasan Intern selalu melaksanakan tugas sesuai 
dengan tanggungjawabnya 

     

21. Satuan Pengawasan Intern selalu menilai objek yang diperiksa 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

     

22. Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Satuan Pengawasan Intern 
selalu diadakan pengawasan 

     

23. Pengawasan yang dilakukan meliputi seluruh tahap pemeriksaan      

24. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Satuan Pengawasan 
Intern selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

     

 Laporan Hasil Pemeriksaan      

25. Laporan hasil pemeriksaan selalu disusun oleh Satuan 
Pengawasan Intern setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan 

     

26. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan dengan jelas oleh Staf 
Satuan Pengawasan Intern 

     



 

 
 PENGENDALIAN PROSEDUR BIAYA OPERASI     

No. Pertanyaan  SS S N TS STS

27. Sebelum dihasilkan laporan final, Staf Satuan Pengawasan Intern 
selalu mendiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan yang 
diperiksa 

     

28. Ketika dilakukan diskusi oleh Staf Satuan Pengawasan Intern, 
pimpinan objek yang diperiksa selalu menerima pendapat 
(temuan pemeriksaan) dengan baik 

     

29. Manajer senior selalu mendukung laporan hasil pemeriksaan 
yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern 

     

 Monitoring Tindak Lanjut      

30. Objek yang diperiksa selalu melaksanakan saran dan 
rekomendasi Satuan Pengawasan Intern dengan baik 

     

31. Staf Satuan Pengawasan Intern selalu menegur dan 
melaporkannya kepada manajemen apabila saran dan 
rekomendasi tidak segera dilaksanakan 

     

32. Terjadi peningkatan dalam efektivitas pengendalian intern biaya 
operasi setelah saran dan rekomendasi dilaksanakan oleh objek 
yang diperiksa 

     

 
 Struktur Operasi      
1. Terdapat struktur organisasi yang memuat secara jelas tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing unit kerja 
     

2. Terdapat job description secara tertulis yang dilengkapi dengan 
perincian  instruksi untuk setiap pekerjaan 

     

3. Dalam perusahaan, fungsi pencatatan biaya terpisah dari fungsi 
yang menganggarkan biaya 

     

4. Dalam pelaksanaan operasi perusahaan fungsi pencatatan biaya 
operasi terpisah dari fungsi produksi 

     

5. Dalam pelaksanaan pengeluaran biaya operasi telah dilakukan 
pemisahan fungsi operasi, fungsi pembayaran dan fungsi 
pencatatan 

     

 Prosedur otorisasi dan Pencatatan      

6. Di dalam perusahaan terdapat buku pedoman dan prosedur untuk 
pengeluaran biaya operasi 

     

7. Di dalam perusahaan terdapat prosedur otorisasi untuk setiap 
transaksi yang dilakukan 

     

8. Prosedur otorisasi pengeluaran biaya operasi yang dilaksanakan 
oleh perusahaan dengan baik 

     



 
No. Pertanyaan SS S N TS STS

9. Bukti kas keluar selalu diotorisasi oleh Kepala Bagian Keuangan      

10. Terdapat internal cek antar petugas/bagian dalam pelaksanaan 
prosedur pengeluaran biaya operasi 

     

11. Terdapat prosedur pengendalian intern tertulis mengenai 
pengamanan formulir-formulir/ dokumen 

     

12. Semua formulir dan dokumen yang digunakan dalam kegiatan 
pengeluaran biaya operasi mendapat otorisasi dari pejabat yang 
berwenang 

     

13. Sistem pencatatan yang dilakukan terhadap transaksi 
pengeluaran biaya operasi sudah baik 

     

14. Pengarsipan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan teratur dengan 
baik 

     

15. Pencatatan pengeluaran-pengeluaran biaya operasi telah 
dilakukan sesuai dengan waktu kejadiannya 

     

 Praktik yang Sehat      

16. Bukti permintaan pengeluaran biaya, bukti kas keluar dan 
formulir-formulir serta dokumen yang digunakan telah diberi 
nomor urut yang tercetak 

     

17. Bukti permintaan pengeluaran biaya, bukti kas keluar dan 
formulir-formulir serta dokumen yang digunakan telah 
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya  

     

18. Terhadap permintaan pengeluaran biaya selalu dilakukan 
pengecekan mengenai perhitungan-perhitungan terlebih dahulu 
sebelum disetujui pembayarannya  

     

19. Secara periodik telah dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan 
rekening kontrol biaya dalam buku besar 

     

 Pegawai yang Cakap      

20. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Bapak/Ibu 
telah sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki 

     

21. Karyawan baru selalu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu 
sebelum ditempatkan di unit kerja 

     

22. Selalu diadakan pengembangan pendidikan dan pelatihan kepada 
karyawan, sesuai dengan perkembangan perusahaan 

     

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


