
 
 

 
 

 

KUISIONER PENELITIAN 

Responden yang terhormat, 

 Dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh kecanggihan 

teknologi Informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan Manajer akuntansi 

terhadap kualitas Informasi akuntansi”, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I 

meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner atau pernyataan yang dilampirkan. 

Jawaban yang anda berikan akan sangat membantu penelitian ini, dan kuisioner 

ini hanya dapat digunakan apabila sudah terisi. 

 Perlu peneliti Informasikan bahwa seluruh data dan Informasi yang 

diperoleh dari jawaban atas kuisioner ini semata-mata hanya akan digunakan 

untuk kepentingan penelitian akademis. Semua jawaban kuisioner ini juga akan 

sangat dijaga kerahasiaannya. 

 Atas bantuan perhatian dan waktu yang Bapak/Ibu berikan saya 

mengucapkan terima kasih. 

 Hormat Saya, 

 

 

Suci Rahmadani 

UNIVERSITAS PASUNDAN 

FAKULTAS EKONOMI 
Jl. Tamansari No. 6-8 Bandung 

Telp. (022) 4233646 Fax. 4208363 



 
 

 
 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nomor Responden :  ..........................................................  (diisi oleh peneliti) 

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan 

Umur :  21-30 tahun  31-40 tahun  ˃  41 tahun 

Jabatan   :   

  

  

Lama bekerja :  ˂  5 tahun  5-10 tahun ˃  10 tahun 

Pendidikan :  SMA/ SMK   Diploma 

   Sarjana   Pasca Sarjana 

B. CARA PENGISIAN 

Mohon diisi dengan cara diberi tanda checklist ( ) pada alternative jawaban yang 

telah disediakan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Mohon perhatikan petunjuk pengisian : 

1. Pilih salah satu jawaban dari pilihan masing-masing nomor pertanyaan berikut. 

Berilah tanda checklist ( ) pada jawaban yang paling sesuai dengan pendapat 

anda. 

2. Pilihan tersebut hendaknya seobjektif mungkin. 

3. Kuisioner itu dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab, 

karena itu mohon diteliti kembali  semua pertanyaan telah terjawab. 

4. Keterangan : 

 

Cap Perusahaan 

Manajer/ Kepala Departemen 

Kepala Divisi 

Supervisor/ Kepala Bagian 

SL : Selalu, S : Sering, K : Kadang-Kadang, J : Jarang, TP : Tidak Pernah 



 
 

 
 

Pertanyaan untuk Kecanggihan Teknologi Informasi (X1) 

No Pernyataan 
Jawaban 

SL S K J TP 

A. Technological sophistication/ Kecanggihan Teknologi 

1. Perusahaan menggunakan beragam 

teknologi informasi yang modern 
     

2. Karakteristik hardware sistem 

informasi memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

     

3. Perusahaan menggunakan media 

teknologi untuk memudahkan pencarian 

informasi bagi pengguna 

     

4. Perusahaan menggunakan media 

komunikasi antara operator dengan 

perancangan  

     

5. Cara pengolahan teknologi Informasi, 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
     

6. Perusahaan menggunakan jenis operasi 

dari sistem informasi yang canggih 

(terkomputerisasi dan terintegrasi yang 

didukung oleh aplikasi teknologi 

modern), seperti : Office Support System 

(OSS), Decision Support System (DSS), 

Database System (DS), Enterprise 

Resource Planning (ERP) 

     

B. Informational Sophistication/ Kecanggihan Informasi 

7. Perusahaan menggunakan jenis 

portofolio aplikasi teknologi untuk 

memudahkan pencarian informasi, 

seperti : Finance and Human Resource 

Information System (FHRIS) module 

finance, Knowledge Management 

System, Website KSB 

     

8. Perusahaan menggunakan aplikasi yang 

terintegrasi antara satu sub sistem 

informasi dengan sub sistem informasi 

lain 

     

C. Functional Sophistication/ Kecanggihan fungsional 

9. Pengambilan keputusan manajemen 

didukung teknologi informasi 
     

10. Pengambilan teknologi informasi di 

perusahaan melibatkan partisipasi 
pengguna 

     

D. Managerial Sophistication/ Kecanggihan Manajerial 

11. Pengembangan teknologi Informasi 

mendapat dukungan manajemen puncak 
     



 
 

 
 

12. Manajemen melakukan investasi 

terhadap teknologi Informasi 
     

13. Manajemen mengkaji proses adopsi 

teknologi Informasi yang akan 

digunakan oleh perusahaan 

     

14. Pengembangan teknologi Informasi 

diperusahaan dilakukan melalui proses 

perencanaan yang tepat 

     

15. Teknologi informasi membantu 

manajemen dalam fungsi pengendalian 
     

16 Manajemen melakukan evaluasi 

terhadap teknologi Informasi  secara 

berkala 

     

Pertanyaan untuk Partisipasi Manajemen (X2) 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SL S K J TP 

A. Choise of Hardware& Software/ Pemeliharaan Hardware & Software 

17. Software yang dipilih manajemen saling 

berintegrasi secara harmonis 
     

18. Software yang dipilih manajemen sesuai 

dengan kondisi perusahaan 
     

19. Software yang dipilih manajemen sesuai 

dengan keadaan keuangan perusahaan 
     

20. Software yang dipilih manajemen sesuai 

dengan kebutuhan manajemen 
     

21. Hardware yang dipilih manajemen saling 

berintegrasi secara harmonis 
     

22. Hardware yang dipilih manajemen sesuai 

dengan kondisi perusahaan 
     

23. Hardware yang dipilih manajemen sesuai 

dengan keadaan keuangan perusahaan 
     

24. Hardware yang dipilih manajemen sesuai 

dengan kebutuhan manajemen 
     

B. Implementation of system/ penerapan sistem 

25. Manajemen melakukan penggantian 

sistem lama ke sistem yang lebih baru 
     

26. Manajemen dapat memahami sistem 

yang baru dikembangkan 
     

C. System maintenance and problem solving/ pemeliharaan sistem dan 

pemecahan masalah 

27. Manajemen dapat membuat perubahan 

pada sistem yang ada 
     

28. Manajemen dapat melakukan perbaikan 

pada sistem, jika terjadi kesalahan pada 

sistem yang digunakan 

     



 
 

 
 

29. Manajemen memelihara bagian program 

yang sudah benar dalam sistem 
     

30. Manajemen menghindari perubahan ke 

arah pengurangan (kemunduran) kinerja 

sistem informasi 

     

31 Manajemen menjamin keseluruhan 

proses bisinis perusahaan bergantung 

pada sistem informasi yang ada 

     

Pertanyaan untuk Pengetahuan Manajer Akuntansi (X3) 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SL S K J TP 

A. Knowledge of Accounting/ pengetahuan tentang akuntansi 

32. Manajer akuntansi memiliki pemahaman 

tentang proses pengidentifikasian 

transaksi-transaksi keuangan 

     

33. Manajer akuntansi memiliki pemahaman 

tentang pengesahan transaksi-transaksi 

keuangan 

     

34. Manajer akuntansi memiliki pemahaman 

tentang pengukuran transaksi-transaksi 

keuangan  

     

35. Manajer akuntansi memiliki pemahaman 

tentang pengakuan terhadap transaksi-

transaksi keuangan 

     

36. Manajer akuntansi memiliki pemahaman 

tentang pengklasifikasian transaksi-

transaksi keuangan 

     

37. Manajer akuntansi memiliki pemahaman 

tentang penggabungan transaksi-transaksi 

keuangan 

     

38. Manajer akuntansi memiliki pemahaman 

tentang peringkasan transaksi-transaksi 

keuangan 

     

39. Manajer akuntansi memiliki pemahaman 

dalam menyajikan data keuangan dengan 

baik 

     

B. Knowledge of Accounting Information System/pengetahuan tentang 

Sistem Informasi akuntansi 

40. Manajer akuntansi dapat menggolongkan 

transaksi yang material bagi laporan 

keuangan 

     

41 Manajer akuntansi menggunakan 

berbagai catatan akuntansi beserta 

akunnya dalam pemrosesan transaksi 

yang material 

 

     



 
 

 
 

42 Manajer akuntansi mampu melakukan 

langkah-langkah pemrosesan transaksi 

yang dilibatkan dari satu awal peristiwa 

ekonomi hingga perhitungan masuknya 

ke dalam laporan keuangan 

     

43 Manajer akuntansi mampu melakukan 

proses pelaporan keuangan yang 

digunakan untuk membuat laporan 

keuangan 

     

C. Knowledge of Managerial/pengetahuan tentang Manajerial 

44. Manajer akuntansi mampu meramalkan 

masa depan perusahaan 
     

45. Manajer akuntansi mampu mengambil 

keputusan yang tepat bagi perusahaan 
     

46. Manajer akuntansi mampu menerapkan 

keputusan yang telah diambil 
     

47. Manajer akuntansi mampu 

mengalokasikan sumber daya organisasi 

secara efektif dan efisien 

     

Pertanyaan untuk Kualitas Informasi Akuntansi (Y) 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SL S K J TP 

A. Keakuratan dan Teruji Kebenarannya 

48. Informasi akuntansi yang dihasilkan 

perusahaan, bebas dari kesalahan-

kesalahan baik kesalahan perhitungan 

maupun gangguan lainnya 

     

49. Informasi akuntansi yang dihasilkan 

perusahaan tidak bias 
     

50 Informasi akuntansi yang dihasilkan 

perusahaan tidak menyesatkan 
     

B. Kesempurnaan Informasi 

51. Informasi akuntansi yang dihasilkan 

perusahaan, disajikan dengan lengkap 

tanpa pengurangan, penambahan, atau 

pengubahan 

     

C. Tepat Waktu 

52. Informasi akuntansi yang dihasilkan 

perusahaan, disajikan secara tepat waktu 

dimana Informasi menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan 

     

D. Relevansi 

53. Informasi akuntansi yang dihasilkan 

perusahaan, memiliki nilai manfaat yang 

tinggi bagi mereka yang membutuhkan 

 

     



 
 

 
 

E. Mudah dan Murah 

54. Cara/biaya memperoleh Informasi 

menjadi beban pertimbangan tersendiri 

bagi perusahaan 

     

55. Dengan teknologi internet, perusahaan 

dapat memperoleh Informasi dengan 

mudah 

     

56. Dengan teknologi internet, perusahaan 

dapat memperoleh Informasi dengan 

murah 

     

 


