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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran- 1 Kuesioner 

KUESIONER PENELITIAN 

A. Tujuan 

Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi berupa opini dan persepsi 

dari responden tentang partisipasi penyusunan anggaran pengaruhnya terhadap kinerja 

aparatur dengan kepuasan kerja, dan komitmen organisasi pemerintah Kota Blitar. 

Data yang terkumpul dari kuesioner ini akan diolah dan digunakan hanya untuk tujuan 

akademik semata dan semua informasi yang Bapak/ Ibu berikan dijamin 

kerahasiaannya. 

B. Identitas Responden 

1. SKPD ( Dinas/Badan) : 

2. Nama   : 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan *coret yang tidak perlu 

4. Jabatan   : 

5. Umur   : 25-30 Tahun / 30-40 Tahun / 40-50 Tahun / 50-60 Tahun 

*coret yang tidak perlu 

6. Lama Menjabat  : 1 tahun / 2 Tahun / 3 Tahun / 4 Tahun / > 4 Tahun *coret 

yang tidak perlu 

7. Tingkat Pendidikan : SMA / D3 / S1 / S2 / S3 *coret yang tidak perlu  
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Untuk pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, Bapak/Ibu cukup memberi tanda (√ ) pada tempat 

yang telah disediakan yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju, diberi nilai 5   TS : Tidak Setuju, diberi nilai 2 

S : Setuju, diberi nilai 4    STS : Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1 

N : Netral, diberi nilai 3 

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran 

No PERNYATAAN 

TANGGAPAN 

RESPONDEN 

SS S N TS STS 

1 

Penyusunan perencanaan anggaran 

telah berpedoman pada Rencana Kerja 

Daerah           

2 
Penyusunan rencana strategis telah 

sesuai dengan visi dan misi 
          

3 

Penyusunan rencana kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) telah 

berpedoman pada rencana strategis           

4 
Penyusunan program telah berpedoman 

pada rencana strategis           

5 
Penyusunan kegiatan telah berpedoman 

pada rencana kerja           

6 

Output dan outcome telah ditetapkan 

dengan jelas dan mendukung program 

serta kegiatan           

7 
Penyusunan indikator kinerja utama 

program telah mengacu pada outcome           

8 
Penyusunan indikator kinerja kegiatan 

telah mengacu pada output           
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2. Kinerja Aparat 

No PERNYATAAN 

TANGGAPAN 

RESPONDEN 

SS S N TS STS 

1 

Terdapat komitmen dari pimpinan dan 

seluruh staf instans untuk mengelola 

organisasi sesuai dengan visi, misi, dan 

tujuan OPD.           

2 
Terdapat komitmen menyusun laporan 

kinerja dengan baik           

3 

Terdapat sistem yang menjamin 

penggunaan sumber daya secara 

konsisten           

4 
Pekerjaan yang ada dapat diselesaikan 

dengan kualitas dan kuantitas yang baik           

 

3. Kepuasan Kerja 

No PERNYATAAN 

TANGGAPAN 

RESPONDEN 

SS S N TS STS 

1 
Saya puas dengan gaji dan intensif yang 

saya terima.           

2 
Secara berkala pimpinan memberikan 

umpan balik atas prestasi pegawainya.           

3 

Kesempatan untuk dapat berkembang 

dalam menekuni pekerjaan ini cukup 

besar.           

4 
Adanya penghargaan jika saya 

melaksanakan pekerjaan dengan baik.           

5 
Saya diberi wewenang dan tanggung 

jawab dalam melaksanakan program.           

6 
Pimpinan melakukan penilaian kinerja 

secara obyektif.           
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4. Komitmen Organisasi 

No PERNYATAAN 

TANGGAPAN 

RESPONDEN 

SS S N TS STS 

1 
Saya bersedia mematuhi segala perintah 

dan kebijakan atasan dengan taat.           

2 

Saya bersedia menjalankai pekerjaan 

melebihi harapan normal menuju 

keberhasilan OPD.            

3 

Saya tidak menganggap OPD hanyalah 

menambah beban pekerjaan saya. 

          

4 

Saya tertarik dan tertantang 

menyelesaikan tugas OPD sesuai 

kemampuan saya.           

5 
Saya tahu tujuan dari OPD tempat saya 

bekerja.           

6 

Saya bersedia melakukan tugas OPD 

untuk tujuan organisasi. 

          

7 

Saya bersedia bertahan untuk menjadi 

bagian dari organisasi ini dengan 

memperjuangkan OPD.           
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Lampiran- 2 Tabulasi Data 
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Lampiran- 3 Bimbingan Skripsi 
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