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Form Kuesioner 

(Persepsi Karyawan Account Officer Komersial mengenai Pelatihan Pada 

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) 

Kantor Cabang Pattimura Semarang 

 

A. Identitas Responden 

 

1. Nama    :  

2. Jenis Kelamin  : ( ) Wanita   ( ) Pria 

3. Usia   : .......... Tahun 

4. Pendidikan Terakhir :  ( ) Sarjana Muda (D3) 

( ) Sarjana (S1) 

    ( ) Pasca Sarjana (S2) 

    ( ) Lainnya 

5. Golongan  : 

6. Jabatan   : 

7. Lama Bekerja  : ..........  Tahun 

8. Bagian Pekerjaan  : 

 

B. Petunjuk Pengisian 
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1. Pertanyaan yang ada, mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik baiknya, 

sehingga tidak ada pertanyaan yang tidak terisi atau telewati 

2. Silahkan memberi tanda ceklist ( V ) pada salah satu alternative jawaban yang 

bapak / ibu pilih di lembar jawaban yang telah disediakan 

 

Dimana : 

(SS)    : Untuk jawaban “Sangat Setuju” 

(S)      : Untuk Jawaban “Setuju”  

(N)   : Untuk Jawaban “Netral” 

(TS)    : Untuk Jawaban “ Tidak Setuju” 

(STS)  : Untuk Jawaban “Sangat Tidak Setuju” 
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Pelatihan Keahlian (Skill training) 

1. Peningkatan Motivasi Kerja 

a. Pelatihan “peningkatan motivasi kerja” yang bapak / ibu ikuti dapat 

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam bekerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

b. Bapak / Ibu dapat memahami semua materi pelatihan “peningkatan 

motivasi kerja” yang diberikan oleh perusahaan. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

c. Setelah bapak / ibu mengikuti “pelatihan peningkatan motivasi kerja” dari 

perusahaan dapat lebih termotivasi dan percaya diri dalam bekerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

2. Teknik memasarkan produk yang diharapkan oleh perusahaan 

a.  Pelatihan “teknik memasarkan produk yang diharapkan oleh perusahaan” 

yang bapak / ibu ikuti dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan 

dalam bekerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 



lxvi 
 

b. Bapak / Ibu dapat memahami semua materi pelatihan “teknik 

memasarkan produk yang diharapkan oleh perusahaan” yang diberikan 

oleh perusahaan. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

c. Setelah bapak / ibu mengikuti pelatihan “teknik memasarkan produk 

yang diharapkan oleh perusahaan” dari perusahaan dapat lebih 

termotivasi dan percaya diri dalam bekerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

3. Menjadi tenaga marketing yang handal 

a. Pelatihan “menjadi tenaga marketing yang handal” yang bapak / ibu ikuti 

dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam bekerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

b. Bapak / Ibu dapat memahami semua materi pelatihan “menjadi tenaga 

marketing yang handal” yang diberikan oleh perusahaan. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 
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c. Setelah bapak / ibu mengikuti pelatihan “menjadi tenaga marketing yang 

handal” dari perusahaan dapat lebih termotivasi dan percaya diri dalam 

bekerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

4. Teknik perhitungan analisa kredit 

a. Pelatihan “teknik perhitungan analisa kredit” yang bapak / ibu ikuti dapat 

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam bekerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

b. Bapak / Ibu dapat memahami semua materi pelatihan “teknik perhitungan 

analisa kredit” yang diberikan oleh perusahaan. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

c. Setelah bapak / ibu mengikuti pelatihan “teknik perhitungan analisa 

kredit” dari perusahaan dapat lebih termotivasi dan percaya diri dalam 

bekerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 
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5. Evaluasi bidang pemasaran yang diselenggarakan Bank Rakyat 

Indonesia 

a. Pelatihan “evaluasi bidang pemasaran yang diselenggarakan Bank 

Rakyat Indonesia” yang bapak / ibu ikuti dapat menunjang kinerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

b. Bapak / ibu dapat memahami semua materi pelatihan “evaluasi bidang 

pemasaran yang diselenggarakan Bank Rakyat Indonesia” yang 

diberikan oleh perusahaan.  

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

c. Pelatihan “evaluasi bidang pemasaran yang diselenggarakan Bank 

Rakyat Indonesia” yang diberikan dapat mengevaluasi dan 

memberikan solusi dalam pekerjaan bapak / ibu. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

6. Seminar pelaku bisnis yang diselengarakan Bank Rakyat Indonesia 

a. Pelatihan “seminar pelaku bisnis yang diselengarakan Bank Rakyat 

Indonesia” yang bapak / ibu ikuti dapat menunjang kinerja. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 
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b. Bapak / ibu dapat memahami semua materi pelatihan “seminar pelaku 

bisnis yang diselengarakan Bank Rakyat Indonesia” yang diberikan oleh 

perusahaan. 

  

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 

 

c. Pelatihan “seminar pelaku bisnis yang diselengarakan Bank Rakyat 

Indonesia” yang diberikan dapat mengevaluasi dan memberikan solusi 

dalam pekerjaan bapak / ibu. 

 

□ SS □ S □ N □ TS □ STS 
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Form Kuesioner Terbuka 

(Persepsi Karyawan Account Officer Komersial mengenai Pelatihan Pada 

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) 

Kantor Cabang Pattimura Semarang 

 

Pelatihan Keahlian (skill training) 

1. Peningkatan Motivasi Kerja 

 

a. Bagaimana tanggapan bapak / ibu sebelum mendapatkan pelatihan tentang 

peningkatan motivasi kerja yang diberikan oleh perusahaaan ? 

 

……………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………….. 

 

b. Bagaimana tanggapan bapak / ibu setelah mendapatkan pelatihan tentang 

peningkatan motivasi kerja yang diberikan oleh perusahaan ? 

 

……………………………………………………………………………

…………..…………………….…………………………………...... 
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2. Teknik memasarkan produk sesuai harapan perusahaan  

 

a. Bagaimana tanggapan bapak / ibu sebelum mendapatkan pelatihan tentang 

teknik memasarkan produk sesuai harapan perusahaan ? 

 

……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………..…… 

 

b. Bagaimana tanggapan bapak / ibu setelah mendapatkan pelatihan tentang 

teknik memasarkan produk sesuai harapan perusahaan ? 

 

……………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………….. 

 

3.  Menjadi tenaga marketing yang handal 

 

a.  Bagaimana tanggapan bapak  / ibu sebelum mendapatkan pelatihan 

tentang menjadi tenaga marketing yang handal ? 

 

 ……………………………………………………………………………

……………………...……………………………………………….. 

 

b.  Bagaimana tanggapan bapak  / ibu setelah mendapatkan pelatihan tentang 

menjadi tenaga marketing yang handal ? 

 

 …………………………………………………….......................…………

…………………………………………………………………… 
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4. Teknik perhitungan analisa kredit 

 

a.  Bagaimana tanggapan bapak / ibu sebelum mendapatkan perhatian tentang 

teknik perhitungan analisa kredit ? 

 

……………………………..……………………..............................................

.............................................................................................................. 

 

b.  Bagaimana tanggapan bapak / ibu setelah mendapatkan pelatihan tentang 

teknik perhitungan analisa kredit ? 

 

…………….………………………………………………………………...…

………………………………………………......……………………… 

   

 5. Evaluasi bidang pemasaran yang diselenggarakan Bank Rakyat 

Indonesia 

 

a.  Bagaimana tanggapan bapak / ibu sebelum mendapatkan pelatihan tentang 

evaluasi bidang pemasaran yang diselenggarakan perusahaan ? 

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….... 
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b. Bagaimana tanggapan bapak / ibu setelah mendapatkan pelatihan tentang 

evaluasi bidang pemasaran yang diselenggarakan perusahaan ? 

…………..…………………………………………….......................................

................................................................................................................. 

6. Seminar pelaku bisnis yang diselengarakan Bank Rakyat Indonesia 

 

 a.  Bagaimana tanggapan bapak / ibu sebelum mendapatkan pelatihan tentang 

seminar palaku bisnis yang diselengarakan perusahaan ? 

………….…………………………………...…………………….....................

................................................................................................................. 

b. Bagaimana tanggapan bapak / ibu setelah mendapatkan pelatihan tentang 

seminar palaku bisnis yang diselengarakan perusahaan ? 

 …………….…………………………………………………………………

………………………………...…………………………………... 

 

 

 

 

 

 


