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KUESIONER PENELITIAN 
 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

“PENGARUH ANTARA KEPUASAN GAJI DAN  STRESS KERJA 

TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PT MUNCUL PUTRA”. 

Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya 

memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat 

mengisi kuesioner berikut ini. Semua informasi yang terkumpul akan disajikan 

secara umum (tidak secara individu) sebagai ringkasan dari hasil analisis yang 

akan dilaporkan atau dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai 

dengan kode etik penelitian. 

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama  : 

Usia  : 

Lama Bekerja : 

Jenis Kelamin : L/P (*) 

 

(*) Pilih salah satu 

 

PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 
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4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

KEPUASAN GAJI 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. Organisasi memberikan gaji lebih baik dari 

pada pesaing.  

     

2. Gaji saya cukup, mengingat tanggungjawab 

yang saya pikul 

     

3. Saya diberi gaji lebih  untuk apa yang saya 

kerjakan 

     

4. Tunjangan yang saya terima cukup banyak      

5. Fasilitas yang saya terima memadai      
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STRESS KERJA 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 
 Penyebab Fisik:      
1 Penyebab fisik seperti kebisingan di ruang 

kerja   membuat saya stress saat bekerja 
     

2 Kelelahan menjadi penyebab stress saya yang 
utama 

     

3 Pergeseran kerja dengan mengubah pola kerja 
membuat saya stress 

     

4 Jet-Lag atau perubahan waktu yang 
mempengaruhi irama tubuh membuat saya 
stress 

     

5 Bekerja di dalam ruangan dengan suhu tinggi 
membuat saya stress 

     

 Beban Kerja:      
6 Beban kerja yang terlalu banyak menyebabkan 

ketegangan di dalam diri saya  
     

 Sifat Pekerjaan:      
7 Jika menghadapi situasi baru dan asing, saya 

langsung menjadi stress 
     

8 Saat merasa diri saya terancam, saya merasa 
stress 

     

9 Ambiguitas (kurang jelasnya peran dalam 
pekerjaan) menimbulkan keraguan dalam 
bekerja 

     

10 Umpan balik atau standar kerja yang tidak 
jelas membuat saya tertekan 

     

 Kebebasan      
11 Kebebasan yang diberikan kepada saya dalam 

bekerja membuat saya stress 
     

 Kesulitan:      
12 Kesulitan di rumah seperti pertengkaran 

keluarga, masalah keuangan membuat saya 
stress 
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MOTIVASI KERJA 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 
 Kebutuhan Fisik        
1 Perusahaan menyediakan makan siang dan 

menyediakan minuman   
     

2 Perusahaan menyediakan tempat istirahat yang 
nyaman pada saat jam istirahat 

     

3 Perusahaan memberikan jaminan sosial  yang 
berguna untuk hidup saudara 

     

4 Perusahaan memberikan libur dan cuti sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

     

 Kebutuhan Keamanan      
5 Perusahaan menciptakan kondisi kerja yang 

aman. 
     

6 Perusahaan memberikan wadah organsiasi 
bagi karyawan seperti serikat karyawan 

     

7 Perusahaan memberikan jaminan keamanan 
berupa asuransi kecelakaan kerja 

     

8 Perusahaan memberikan wadah bagi karyawan 
untuk menaggapi keluhan karyawan 
 

     

 Kebutuhan Sosial      
9 Perusahaan mengadakan acara yang disponsori 

oleh perusahaan (ulang tahun) 
     

10 Perusahaan memberikan rekreasi kepada 
karyawan pada setiap episode tertentu agar 
timbul rasa kekeluargaan, persahabatan dan 
kasih sayang 

     

 Kebutuhan Harga Diri      
11 Perusahaan memberikan kedudukan kepada 

karyawan yang berprestasi 
     

12 Perusahaan menghormati karyawan dengan 
memberikan penghargaan untuk karyawan 
yang berprestasi 

     

13 Perusahaan memberikan jaminan nama baik 
untuk karyawan  

     

 Kebutuhan Aktualisasi diri      
14 Pujian untuk pengembangan dan pertumbuhan 

pribadi karyawan. 
     

15 Kesempatan untuk melakukan kerja kreatif 
atau mengembangkan gagasan orisinil 

     

16 Perasaan pemenuhan diri (tercapainya apa-apa 
yang diharapkan) yang diperoleh dari 
pekerjaan (posisi) atau kedudukan sekarang. 

     

 




