
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Kepada Yth 

Bapak / Ibu / Saudara/i Responden 

Di tempat 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyelesaian penelitian untuk keperluan skripsi yang berjudul “PENGARUH 

FAKTOR-FAKTOR PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM 

DALAM MENGHADAPI MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) STUDI PADA 

DINAS UMKM KOTA METRO LAMPUNG”.  

Bersama ini saya, 

Nama   : Laura Tamara Sipayung 

NPM   : 1312120090 

Email   : Lts42@yahoo.com 

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi IBI Darmajaya 

Memohon bantuan kepada Bapak / Ibu / Saudara/i untuk mengisi kuesioner penelitian yang 

terlampir. Jawaban yang subjektif akan sangat membantu penelitian ini. Semua jawaban akan 

dijaga kerahasiannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. 

Atas perhatian dan bantuannnya saya ucapkan terimakasih. 

Hormat saya, 

 

Laura Tamara Sipayung 

No Responden 



Format Pengisian Kuesioner 

1. Jawablah pertanyaan yang diajukan dibawah ini dengan benar dan jujur. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang paling benar. 

3. Pertanyaan/pernyataan harus dijawab semua. 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden :      (boleh tidak diisi) 

2. Alamat   :      (boleh tidak diisi) 

3. Jenis Kelamin  :  Laki-laki  Perempuan 

4. Usia   :  

  20 tahun – 30 tahun   41 tahun – 50 tahun   

  31 tahun – 40 tahun   51 tahun – 60 tahun  

II. Kriteria Jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

CS : Cukup Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

1. JENJANG PENDIDIKAN 

No Pernyataan SS S CS TS STS 

1 Pendidikan tidak penting dan tidak 

menunjang karir atau jabatan saya 

     

2 Saya merasa pendidikan tidak terlalu 

penting sehingga saya hanya lulus/tamat 

SD atau SMP 

     

3 Saya merasa pendidikan penting, 

sehingga saya melanjutkan pendidikan 

dan lulus SMA  

     



4 Pendidikan dan gelar sangat penting dan 

sangat mendukung pekerjaan saya 

sehingga saya lulus minimal Strata 1 (S1) 

     

 

2. SKALA USAHA 

No Pernyataan SS S CS TS STS 

1 Karyawan menentukan jumlah produksi 

dari perusahaan 

     

2 Banyak karyawan akan sangat 

mempengaruhi produksi, sehingga saya 

mempunyai karyawan paling sedikit 3 

orang 

     

3 Saya merasa memulai usaha dengan 

modal yang cukup besar 

     

4 Saya rasa asset saya dan omzet saya 

masih rendah dibawah 100 juta  

     

5 Banyaknya produksi akan menentukan 

banyaknya asset dan saya memiliki asset 

diatas 100 juta 

     

 

3. LAMA USAHA 

No Pernyataan SS S CS TS STS 

1 Saya merintis usaha dari awal atau nol      

2 Saya merasa lama usaha mengindikasikan 

keberhasilan suatu usaha 

     

3 Saya merasa usaha saya sudah lebih dari 

5 tahun  

     

4 Saya dapat mempertahankan usaha saya 

apapun resiko yang akan saya hadapi 

     

 

4. PELATIHAN AKUNTANSI 

No Pernyataan SS S CS TS STS 

1 Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, 

saya pernah mengikuti pelatihan akuntansi. 

     



2 Apabila diadakan kegiatan pelatihan 

akuntansi, saya bersedia mengikuti latihan 

tersebut. 

     

3 Kegiatan pelatihan akuntansi sangat perlu 

untuk memperbaiki usaha bisnis saya. 

     

4 Kegiatan pelatihan akuntansi mampu 

meningkatkan pengetahuan tentang laporan 

keuangan. 

     

 

5. PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI 

No Pernyataan SS S CS TS STS 

1 Usaha saya selalu melakukan pencatatan 

atau pembukuan akuntansi atas semua 

transaksi yang terjadi. 

     

2 Dalam melakukan pencatatan selalu 

berkaitan dengan catatan diantaranya 

buku kas masuk, buku kas keluar, buku 

hutang, buku piutang, buku inventaris 

kekayaan, buku persediaan barang, buku 

penjualan dan buku pembelian. 

     

3 Di dalam usaha saya selalu melakukan 

pencatatan akuntansi secara rutin. 

     

4 Di dalam usaha saya memperkerjakan 

karyawan khusus untuk menjalankan 

proses akuntansi. 

     

5 Di dalam usaha saya selalu membuat 

informasi dan penilaian guna pengambilan 

keputusan. 

     



6 Di dalam usaha saya selalu menyajikan 

laporan-laporan diantaranya laporan 

persediaan, laporan gaji karyawan, 

laporan jumlah produksi, dan laporan 

biaya produksi dalam pencatatannya.. 

     

7 Laporan keuangan disusun secara rutin 

sesuai dengan periode pencatatan 

akuntansi. 

     

8 Di dalam usaha saya menggunakan SAK 

ETAP sebagai standar akuntansi yang 

digunakan dalam menyusun laporan 

keuangan. 

     

9 Menyajikan laporan keuangan diantaranya 

laporan laba rugi, neraca, laporan 

perubahan modal, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

     

10 Laporan keuangan yang disusun 

dipergunakan untuk keperluan internal, 

pengajuan kredit ke bank, dan pelaporan 

ke bank. 

     

11 Laporan keuangan yang selama ini dibuat 

telah memenuhi kebutuhan usaha dan 

sesuai dengan tujuan usaha. 

     

12 Laporan keuangan sangat penting dalam 

menunjang berkembang dan tumbuhnya 

perusahaan. 

     

 


