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SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN UNTUK MENGISI KUESIONER 

Kepada: 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

Bag. Keuangan 

 

 Dalam rangka penelitian untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Universitas Pasundan Bandung, peneliti membutuhkan informasi serta dukungan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mendukung penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Informasi Akuntansi Diferensial Terhadap Pengambilan Keputusan 

Manajemen”. 

 Kuesioner ini dirancang untuk mempelajari aspek informasi akuntansi 

diferensial serta memahami dengan baik proses sebelum pengambilan keputusan. 

Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i sesuai dengan etika penelitian, data yang peneliti peroleh 

akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan 

penelitian. Peneliti berharap Bapak/Ibu/Saudara/i dapat mengisi kuesioner ini secara 

jujur dan terbuka serta mengembalikan kuesioner ini untuk proses penelitian lebih 

lanjut. 

 Untuk itu peneliti mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam 

penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang telah terlampir.. Saya mengucapkan 

terimakasih atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i. 

 

Hormat saya,       Menyetujui, 

         Narasumber 

 

 

Deni Mulyana Yusuf                                                       (_________________) 
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KUESIONER 

PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DIFERENSIAL TERHADAP 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Daftar pertanyaan diisi dengan cara memberi tanda checklist (  ) pada salah 

satu alternatif pilihan. 

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 

3. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan jawaban yang sejujurnya. 

4. Pengisian dibenarkan hanya untuk satu alternatif jawaban yang paling benar. 

SS : Selalu / Sangat Setuju 

S : Sering / Setuju 

KK : Kadang-kadang / Ragu-ragu 

J : Jarang / Tidak Setuju 

TP : Tidak Pernah / Sangat Tidak Setuju 

5. Bila ada perubahan jawaban ndari jawaban semula, maka jawaban semula 

cukup diberi tanda silang ( X ) kemudian diberi tanda checklist (  ) pada 

jawaban pengganti. 
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Biodata Pengisi Kuesioner : 

Nama  : ____________________________ 

Jenis kelamin:   Wanita 

    Pria 

   

Usia:     Kurang dari 25 tahun         35-44 tahun  55 tahun 

ke atas 

     25-34 tahun           45-55 tahun 

         

Jenjang program studi: 

 SLTA           S2 

 DIII           Lainnya 

 S1 

 

Masa Kerja:  1 – 4 tahun  5 – 10 tahun  Lebih dari 10 

tahun 

 

Jabatan anda saat ini:  

 Staff      Lainnya 

 Manager     

 

Keterangan  : Diisi dengan memberikan tanda checklist (  ) sesuai dengan 

jawaban yang  

   saudara/i anggap benar. 
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DAFTAR KUESIONER 

Variabel Independen 

Informasi Akuntansi Diferensial 

No Pernyataan SS S KK J TS 

1 
Perusahaan memberikan informasi data yang 

menyangkut biaya – biaya kegiatan perusahaan           

2 Perusahaan membuat rencana anggaran yang 

akan dikeluarkan pada masa yang akan datang           

3 

Biaya atau anggaran yang akan dikeluarkan di 

masa yang akan datang dibuat berdasarkan 

alternatif – alternatif yang akan dipilih oleh 

perusahaan           

4 

 Perusahaan memberikan informasi biaya dari 

setiap alternatif yang akan dipilih sebagai 

pertimbangan manajer dalam pengambilan 

keputusan           

5  Perusahaan mencantumkan biaya pada masing – 

masing alternatif di dalam laporan keuangan           

6 Biaya diferensial dihitung berdasarkan dengan 

peraturan yang telah ditetapkan           

7 Perusahaan melakukan penggolongan biaya 
          

8 Perusahaan melakukan penggolongan biaya 

kedalam biaya variabel dan biaya tetap           

9 Biaya semi variabel telah dipisahkan menjadi 

biaya tetap dan biaya variabel           

10 

Dalam pemisahan biaya semi variabel menjadi 

biaya tetap dan biaya variabel, perusahaan 

menggunakan metode titik tertingggi dan metode 

titik terendah           

11 
Perusahaan melakukan pengelompokkan biaya 

terhidarkan (avoidable cost) dan biaya tidak 

terhindarkan (unavoidable cost)           

12 

Sebelum perusahaan mengambil keputusan 

membeli dari luar, perusahaan pernah 

memproduksi sendiri           
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No Pernyataan SS S KK J TS 

13 

 Perusahaan menyediakan informasi taksiran 

biaya yang akan dikeluarkan akibat keputusan 

memproduksi sendiri atau membeli           

14 
Perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak 

luar           

15 
Bentuk kerjasama tersebut berupa pembelian 

barang           

16 
Kerjasama tersebut apakah menguntungkan 

perusahaan           

17 
Perusahaan menerima penawaran produk dari 

pemasok luar 
          

18 

Penawaran – penawaran dari pemasok luar dikaji 

dan diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya 

sebelum diambil keputusan           

19 Kualitas atau mutu produk yang dibeli dari 

pemasok luar diseleksi dengan ketat           

20 

Selain produk, keandalan (ketepatan waktu 

pesanan) dari pemasok juga diseleksi dengan 

ketat oleh perusahaan           

21 

Informasi taksiran penghematan biaya tersebut 

dibuat berdasarkan tata cara yang telah 

ditetapkan           

22 

Informasi taksiran penghematan biaya tersebut 

berguna bagi manajer untuk pengambilan 

keputusan           

23 
Perusahaan sudah memiliki target pendapatan 

setiap periodenya           

24 

Target pendapatan yang ditentukan perusahaan 

adalah salah satu pertimbangan pengambilan 

keputusan           

25 
Perusahaan mempertimbangkan pendapatan 

yang akan diterima apabila ada pesanan khusus           

26 
Perusahaan menghitung pendapatan tambahan 

apabila menerima tawaran dari pihak luar 
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No Pernyataan SS S KK J TS 

27 

Perusahaan selalu membandingkan pendapatan 

yang akan diterima apabila menerima atau tidak 

salah satu alternatif pilihan           

28 

Fasilitas yang menganggur akibat pengambilan 

keputusan untuk membeli dari pemasok luar, 

digunakan untuk usaha lain yang menghasilkan 

laba           

29 
Perusahaan membeli fasilitas produksi baru 

apabila keputusan yang dipilih adalah 

memproduksi sendiri           

30 Fasilitas perusahaan yang tidak terpakai akibat 

keputusan disewakan atau dijual           

31 

Perusahaan mencantumkan biaya – biaya yang 

menyangkut fasilitas perusahaan (pembelian, 

perawatan, atau penjualan) dalam laporan 

keuangan           

32 Dalam setiap kegiatan produksi ada fasilitas 

perusahaan yang menganggur           

33 
Perusahaan selalu menerima pesanan khusus 

apabila ada fasilitas menganggur 
          

34 
Fasilitas perusahaan yang menganggur akan 

disewakan kepada pihak luar           

35 

Apabila perusahaan mengalami kekurangan 

fasilitas dalam salah satu alternatif pilihan, 

perusahaan membeli fasilitas baru untuk 

menunjang kegiatan perusahaan           

36 

Penambahan fasilitas sudah ada dalam 

perhitungan oleh manajemen dalam pengambilan 

keputusan           

37 
Penambahan fasilitas akan mengeluarkan banyak 

biaya dan mengurangi pendapatan           

38 
Apabila perusahaan menambah fasilitas, maka 

perusahaan akan meningkatkan produksinya           

39 Penambahan produksi dianggap salah satu 

alternatif untuk mencapai taget pendapatan 

perusahaan           
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No Pernyataan SS S KK J TS 

40 
Penambahan fasilitas dapat membantu 

meningkatkan pendapatan perusahaan           

 

 

 

Variabel Dependen 

Pengambilan Keputusan Manajemen 

No Pernyataan SS S KK J TS 

41 

Setiap masalah yang timbul langsung 

diinformasikan kepada manajer untuk segera 

dicari penyelesaiannya           

42 

Manajer perusahaan peka terhadap peristiwa – 

peristiwa yang mengandung masalah serta 

ancaman yang dirasakan ada maupun peluang 

yang diperkirakan akan terjadi           

43 

Perusahaan memberikan informasi data historis 

(data – data perusahaan terdahulu) yang 

menyangkut kegiatan perusahaan           

44 Manajer bertindak cepat apabila target biaya 

terlalu besar dan target pendapatan menurun           

45 
Pesaing mengeluarkan harga dibawah harga 

standar perusahaan           

46 
Pesaing memiliki barang dengan kualitas lebih 

baik           

47 
Setelah melihat keadaan, manajer mempunyai 

intuisi dalam melihat peluang           

48 

Manajer memperhitungkan segala kemungkinan 

dan timbulnya beberapa alternatif yang dapat 

menjadi peluang perusahaan           

49 Manajer memegang kuasa penuh dalam 

menentukan solusi yang akan diambil dari suatu 

masalah           
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No Pernyataan SS S KK J TS 

50 
Manajer mencari alternatif baru untuk 

memecahkan masalah atau menghadapi peluang 
          

51 

Manajer menggunakan informasi akuntansi 

diferensial di dalam menganalisis profitabilitas 

atau perlunya alternatif tindakan yang satu 

dibandingkan dengan yang lainnya           

52 

Manajer menggunakan pendekatan ekonomis 

rasional di dalam melakukan pemilihan alternatif 

yang dilakukan didasarkan atas pertimbangan 

ekonomis rasional           

53 

Perusahaan menggunakan informasi akuntansi 

diferensial dalam mengidentifikasi konsekuensi 

setiap alternatif yang dipertimbangkan sebagai 

pemecah masalah atau sebagai cara untuk 

menghadapi peluang           

54 

Perusahaan memberikan informasi tentang 

manfaat dari tiap alternatif yang akan diambil 

untuk mempermudah manajer dalam mengambil 

keputusan           

55 

Perusahaan menyajikan laporan biaya 

kesempatan sebagai pertimbangan manajer untuk 

alternatif tertentu           

56 
Manajer melakukan pengambilan keputusan 

karena ada pengaruh dari pihak luar           

57 
Manajer melakukan pengambilan keputusan 

dilakukan secara sepihak           

58 Manajer melakukan pengambilan keputusan 

karena ada kepentingan           

59 Pengambilan keputusan yang diambil oleh 

manajemen berdasarkan informasi yang akurat           

60 
Manajer melakukan pengambilan keputusan 

berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi 

terlebih dahulu           

61 Dengan analisis akuntansi diferensial dapat 

dihitung laba yang akan diperoleh perusahaan 

jika perusahaan memilih salah satu alternatif           
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No Pernyataan SS S KK J TS 

62 
Laba menjadi tolak ukur dalam pemilihan 

alternatif           

63 

Penggunaan analisis informasi akuntansi 

diferensial dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan           

64 
Keputusan yang diambil oleh manajemen 

dilaksanakan perusahaan           

65 
Perusahaan melaksanakan kegiatan berdasarkan 

keputusan yang diambil oleh manajemen           

66 
Keputusan yang manajemen ambil dapat 

meningkatkan kinerja dari perusahaan           

67 
Keputusan yang diambil oleh manajemen dapat 

meningkatkan kegiatan operasi dari perusahaan           

68 Keputusan yang diambil oleh manajemen dapat 

meningktakan laba dari perusahaan           

69 

Keputusan yang manajemen ambil akan 

dievaluasi pada setiap akhir periode yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan           

70 

Hasil dari evaluasi akan dijadikan dasar untuk 

pengambilan keputusan dari kegiatan perusahaan 

pada periode berikutnya           

 

 


