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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden Pegawai Bidang Keuangan 

Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul 

Bersama ini Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna 

mengisi kuesioner dalam rangka penelitian Saya yang berjudul “Analisis Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bantul)”. Kontribusi yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat, bagi penelitian, 

Pemerintah, maupun pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintahan dan Keuangan 

Daerah.  

 

Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pernyataan. Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa 

keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu dalam 

menjawab kuesioner. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara 

terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban tidak akan mempengaruhi penilaian atas 

kinerja maupun karir Bapak/Ibu dan tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah. 

Sesuai kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan Saya jaga kerahasiannya. 

 

 Akhir kata Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan 

dan kesediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner 

ini. 

Wassalamuallaikum wr.wb 

 

Mengetahui,                         

Pembimbing Skripsi,      Penulis 
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Herlina Rahmawati Dewi,,S.E., M.Sc.  Grani Ramadhani Kusumo 

 

KUESIONER PENELITIAN 

  

Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pegawai bidang keuangan Instansi Daerah 

Pemerintah Kabupaten Bantul.  

2. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden 

dengan mengisikan nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama 

bekerja.  

3. Untuk menjawab kuesioner, Berilah tanda Check List (V) pada jawaban yang 

sesuai. Salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia, 

dengan keterangan sebagai berikut :  

STS : Sangat Tidak Setuju      

TS   : Tidak Setuju       

S     : Setuju      

SS   : Sangat Setuju    

4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setiap 

pernyataan hanya boleh diisikan satu jawaban.  

5. Tidak ada jawaban yang salah. Mohon usahakan agar menjawab setiap pernyataan 

dengan keyakinan tinggi sehingga tidak mengosongkan satu pun jawaban.  

Identitas Responden 

Nama Bapak/ Ibu  : 

Jenis Kelamin   :                   Pria        Wanita  (diisi) 

Usia   : Tahun  (diisi) 

Pendidikan Terakhir :  (diisi) 

   SMA    Magister (S2) 

   Diploma (D3)   Lainnya… 

   Sarjana (S1) 
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Lama Bekerja  : (diisi) 

   1 – 5 tahun  6 – 10 tahun  > 10 tahun   

Isilah kuesioner di bawah ini sesuai dengan keadaan ditempat Anda bekerja : 

1. Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Pada instansi tempat Saya bekerja, SDM 

bagian keuangan min lulusan D3 Akuntansi. 

    

2. Sumber daya manusia pada instansi tempat 

Saya bekerja telah memiliki kemampuan 

dan mampu menyusun LKPD sesuai 

Standar Akuntansi. 

    

3. Sub bagian keuangan/akuntansi pada 

instansi tempat Saya bekerja telah memiliki 

sumber daya yang memadai. 

    

4. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai 

sub bagian keuangan /akuntansi pada 

instansi tempat Saya bekerja telah 

ditetapkan secara jelas dalam Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 

Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bantul. 

    

5. Adanya pelatihan untuk membantu 

penguasaan dan pengembangan keahlian 

dalam tugas pada bidang keuangan di 

instansi tempat Saya bekerja. 

    

6. Sub bagian keuangan/akuntansi pada 

instansi tempat Saya bekerja  mendapatkan  
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sosialisasi atau diklat jika ada peraturan 

baru tentang keuangan daerah 

 

No. 

 

Pernyataan 

 

STS 

 

TS 

 

S 

 

SS 

7. Pada instansi tempat Saya bekerja, Sub 

bagian keuangan/akuntansi telah 

memahami struktur organisasi pada instansi 

tersebut. 

    

 

2. Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Penerapan sistem akuntansi pada instansi 

tempat Saya bekerja sudah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

    

2. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

terpasang jaringan internet. 

    

3. Jaringan internet pada instansi tempat Saya 

bekerja telah dimanfaatkan sebagai 

penghubung antar unit kerja dalam 

pengiriman data dan informasi yang 

dibutuhkan.  

    

4.  Sub bagian keuangan pada instansi tempat 

Saya bekerja telah menggunakan software 

aplikasi untuk melaksanakan tugas, seperti : 

Microsoft Excel, MYOB, dan sebagainya. 

    

5. Proses akuntansi sejak awal transaksi 

hingga pembuatan laporan keuangan pada 
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instansi tempat Saya bekerja telah 

dilakukan secara komputerisasi. 

6. Pada instansi tempat Saya bekerja, 

pengolahan data transaksi keuangan telah 

menggunakan software yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

   

 

3. Pengukuran Sistem Pengendalian Intern 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan 

anggaran pada instansi tempat Saya bekerja 

telah dibuatkan Standard Operating 

Procedure (SOP).  

    

2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat 

mencegah kecurangan dan penyelewengan 

telah diimplementasikan pada instansi 

tempat Saya bekerja. 

    

3. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

membuat dan menggunakan 

dokumen/catatan yang memadai.  

    

4. Telah dilakukan pemisahan wewenang 

secara tepat pada instansi tempat Saya 

bekerja untuk melakukan suatu kegiatan 

atau transaksi. 

    

5. Telah diterapkan tindakan disiplin yang 

tepat atas penyimpangan terhadap 

kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran 
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terhadap aturan perilaku pada instansi 

tempat Saya bekerja. 

 

 

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

No. Pernyataan STS TS S SS 

PSAP No 1 tentang penyajian Laporan Keuangan  

1. Penyusunan laporan keuangan pada instansi 

tempat Saya bekerja telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

adalah prinsip – prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah.  

  

        

2. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

menggunakan basis akrual untuk mengakui 

aset.  

  

        

3. Telah menggunakan basis akrual untuk 

mengakui kewajiban pada instansi tempat 

Saya bekerja 

        

4. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

menggunakan basis kas untuk mengakui 

pendapatan dan belanja.  

  

        

PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran  
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5. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

mencatat pendapatan sesuai dengan asas 

bruto.  

    

6. Saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas 

pada instansi tempat Saya bekerja telah 

diakui sebagai belanja.  

        

No. Pernyataan STS TS S SS 

7. Penerimaan pembiayaan pada instansi tempat 

Saya bekerja diakui saat diterima di rekening 

kas.  

        

PSAP No 3 tentang Laporan Arus Kas    

8. Telah menyusun laporan arus kas sesuai SAP 

yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 

operasi, pendanaan, dan investasi pada 

instansi tempat Saya bekerja.  

  

        

9. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

menggunakan metode langsung dalam 

melaporkan arus kas operasi.   

  

        

PSAP No 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan 

10. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

menyajikan catatan atas laporan keuangan 

pada setiap periode pelaporan. 

  

        

11. Telah membuat catatan atas laporan 

keuangan yang meliputi penjelasan  pos-pos         
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yang ada dalam laporan keuangan pada 

instansi tempat Saya bekerja. 

  

 

No. Pernyataan STS TS S SS 

PSAP No 5 tentang Akuntansi Persediaan   

12. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

mengakui persediaan pada saat diterima atau 

hak milik berpindah.  

        

13. 

 

 

Pencatatan persediaan pada instansi tempat 

Saya bekerja telah dilakukan berdasarkan 

inventarisasi fisik. 

    

PSAP No 6 tentang Akuntansi Investasi   

14. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

mengakui kas yang dikeluarkan sebagai 

investasi setelah memenuhi kriteria manfaat 

masa datang dapat diperoleh dan nilai 

investasi dapat diukur.  

 

        

15. Telah mencatat investasi sebesar biaya 

perolehan untuk kepemilikan permanen pada 

instansi tempat Saya bekerja,    

  

        

16. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

menggunakan metode nilai bersih yang 

direalisasikan untuk penilaian investasi atas  

kepemilikan non-permanen.   
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PSAP No 7 tentang Aset Tetap   

17. Telah mengklasifikasikan aset tetap 

berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam operasi entitas pada instansi 

tempat Saya bekerja. 

 

 

        

No. Pernyataan STS TS S SS 

18. Telah mencatat aset tetap sebesar biaya 

perolehan pada instansi tempat Saya bekerja.  
        

PSAP No 8 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan  

19. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

mengungkapkan informasi konstruksi dalam 

pengerjaan pada akhir periode akuntansi.   

        

20. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

memindahkan konstruksi dalam pengerjaan 

ke aset tetap jika pekerjaan konstruksi telah 

selesai.  

        

PSAP No 9 tentang Akuntansi Kewajiban   

21. Telah mengakui kewajiban pada saat dana 

pinjaman diterima dan/atau pada saat 

kewajiban timbul pada instansi tempat Saya 

bekerja.  

        

22. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

mencatat kewajiban sesuai dengan nilai 

nominal.  

        

PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan    
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23. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

melakukan koreksi yang  merupakan tindakan 

pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai 

dengan seharusnya.  

        

24. Pada instansi tempat Saya bekerja,  telah 

melakukan koreksi terhadap kesalahan yang 

ditemukan.  

  

        

No. Pernyataan STS TS S SS 

PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi  

25. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

menyajikan laporan keuangan konsolidasi.   
        

26. Laporan keuangan konsolidasi yang dibuat 

oleh instansi tempat Saya bekerja,  telah 

mencakup semua laporan keuangan dari 

semua entitas akuntansi.  

        

PSAP No 12 tentang Laporan Operasional  

27. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

menyusun laporan operasional pada periode 

akuntansi. 

        

28. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah 

dibuat laporan operasional yang mencakup 

pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos 

luar biasa.  
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5. Pengukuran Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Penerapan sistem akuntansi pada instansi 

tempat Saya bekerja sudah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  

    

2. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah  

melakukan analisis / identifikasi transaksi 

pada setiap transaksi keuangan.  

    

3. Telah melakukan pencatatan pada setiap 

transaksi yang terjadi pada instansi tempat 

Saya bekerja. 

 

 

    

No. Pernyataan STS TS S SS 

4. Setiap pencatatan transaksi yang ada pada 

instansi tempat Saya bekerja telah disertai 

oleh bukti.  

    

5. Pada instansi tempat Saya bekerja, 

pencatatan dilakukan secara urut/sesuai 

dengan kronologi.   

    

6. Telah melakukan klasifikasi pada setiap 

transaksi yang terjadi pada instansi tempat 

Saya bekerja. 

    

7. Laporan keuangan pada instansi tempat 

Saya bekerja dibuat setiap periode 

akuntansi.  
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8. Pada instansi tempat Saya bekerja, 

pelaporan laporan keuangan dilakukan 

secara konsisten dan periodik. 

    

 

6. Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan 

No Pernyataan STS TS S SS 

Relevan    

1. Laporan keuangan pada instansi tempat 

Saya bekerja, telah menyediakan informasi 

yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan 

di masa lalu.  

        

2. Informasi laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh instansi tempat Saya 

bekerja, telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP).  

  

        

 

No. 

 

Pernyataan 

 

STS 

 

TS 

 

S 

 

SS 

3. Laporan keuangan pada instansi tempat 

Saya bekerja, telah menyediakan informasi 

yang mampu memprediksi masa yang akan 

datang. 

        

4. Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan 

keuangan disajikan dan diterbitkan tepat 

waktu sesuai periode akuntansi.  

        

5. Laporan keuangan pada instansi tempat 

Saya bekerja, telah menghasilkan informasi 
    



101 
 

yang lengkap mencakup semua informasi 

yang dibutuhkan guna pengambilan 

keputusan. 

 

 Andal    

6. Laporan  keuangan pada instansi tempat 

Saya bekerja, telah menghasilkan 

informasi yang jujur sesuai transaksi yang 

terjadi dan peristiwa keuangan lainnya 

yang seharusnya disajikan.  

        

7. Informasi yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan pada instansi tempat Saya bekerja 

telah  bebas dari pengertian yang 

menyesatkan.  

        

8. Informasi yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan pada instansi tempat Saya bekerja 

dapat memenuhi kebutuhan pengguna.  

 

    

 

No 

 

Pernyataan 

 

STS 

 

TS 

 

S 

 

SS 

Dapat dipahami    

9. Pada instansi tempat Saya bekerja, 

informasi laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat dipahami dengan jelas.  

        

10. Laporan keuangan pada instansi tempat 

Saya bekerja telah disusun secara sistematis 

sehingga mudah dimengerti.  

    


