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Lampiran 1 

 

KUESIONER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER 

IDENTIFIKASI KEPUASAN KERJA KARYAWAN CV GADING PUTIH 

KOTA SEMARANG 
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Kepada Yth : Bapak/Ibu Karyawan   

CV GADING PUTIH  

di Tempat   

Dengan hormat,   

Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang, 

mengadakan penelitian tentang Identifikasi Kepuasan Kerja Karyawan CV Gading Putih kota 

Semarang. Oleh karena itu mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner.  

 Pengisian kuesioner ini tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak/Ibu. Hasil 

kuesioner ini murni untuk kepentingan ilmiah dan tidak terkait dengan pekerjaan Bapak/Ibu. 

 Demikian permohonan kami, atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.   

 

 

 

                    Peneliti 

 

 

         Prayogo Dian Sanjaya 

 

 

Identitas Responden  

Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan tanda (√) atau  

mengisi titik-titik kosong yang telah disediakan, sesuai dengan keadaan dan  

kondisi yang sebenarnya.  

Nama : ……………………………………………………………………………………… 

Umur : …………………………………………………………………………………….. 

Jenis Kelamin :  a.Laki-Laki b. Perempuan 

Status             :  a.Menikah b. Belum Menikah 

Nama Pekerjaan :………………………………………………………………….. 

Pendidikan  : a. SLTP b.SLTA/Sederajat 

     c. Diploma d. Sarjana 

     e. Pascasarjana 
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Lama Bekerja       : …………………………………………………. Tahun/Bulan 

Petunjuk : 

Berilah tanda silang ( X ) pada masing – masing kotak yang sudah tersedia sesuai dengan 

jawaban anda: 

Ada Lima ( 5 ) Alternatif tingkatan jawaban 

1.Sangat Tidak Setuju ( STS ) 

2.Tidak Setuju             ( TS ) 

3.Netral                          ( N ) 

4.Setuju                          ( S ) 

5.Sangat Setuju             ( SS ) 

 

 

 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

     

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat      

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

     

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya      

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya      

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 
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2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat      

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab      

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

     

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Upaya 

dilakukan 

1 Apakah ada kenaikan gaji tiap tahun? 

 

   

2 Apakah ada upah tambahan saat lembur 

 

   

3 Apakah ada uang makan saat lembur? 

 

   

4 Apakah atasan membantu anda apabila anda 

kesulitan dalam bekerja? 

   

5 Apakah ada bantuan kecelakaan kerja?    

 

 

1. Apa saja yang dapat Bapak/Ibu lakukan agar Bapak/Ibu tetap menyukai pekerjaan 

yang Bapak/Ibu lakukan saat ini? 
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2. Apa yang membuat Bapak/Ibu senang terhadap pekerjaan ini?` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

 

Data Mentah 
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YUSUP 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

  X   

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

  X   

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     
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3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

 X    

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

  X   

 

 

 

 

MULYONO 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

  X   

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      
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1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

 X    

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

 X    

 

 

LASIATI 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

    X 

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat     X 

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

    X 

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

    X 

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      
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1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

    X 

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

    X 

 

 

 

AGUS SULISTIYO 

 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat  X    
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dan tepat  

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

 X    

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

 X    

 

 

 

SRI 

 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

X     

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat X     

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

X     

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      
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1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

  X   

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

  X   

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

  X   

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab   X   

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

  X   

 

INDAH 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

  X   
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2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

X     

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

X     

 

 

 

MUHTAROM 

 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat X     

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

X     
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Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

X     

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

 X    

 

 

BEJO 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

X     

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat X     

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    
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Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

 X    

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

 X    

 

 

 

NUR AINI 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

  X   

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat   X   

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    



50 

 

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

   X  

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

   X  

 

 

 

AGUS ISWANTO 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

X     

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    



51 

 

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

  X   

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya   X   

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

X     

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

 X    

 

 

 

RICKY 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    
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2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

 X    

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

  X   

 

 

 

KISMIYATI 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 
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1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

    X 

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat     X 

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

    X 

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

    X 

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

    X 

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

    X 

 

 

 

NALA RATIH 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 
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Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

  X   

 

 

 

ANDHIKA P  
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No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

  X   

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat   X   

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

X     

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

  X   

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

  X   

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

   X  
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ANDREAS SANTOSO 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

  X   

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

  X   
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RAMIDAH 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

  X   

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya     X 

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

X     

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

   X  
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SIGIT HERBAWANTO 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

X     

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat X     

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

X     

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

X     

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

  X   
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MUHAMMAD THOFIK 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

  X   

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

 X    
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2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

 X    

 

 

 

SRI HANDAYANNI 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

X     

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat X     

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

X     

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      
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1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

   X  

 

 

 

NANI 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

X     

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat X     

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

X     

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

  X   

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

  X   

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat   X   

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab   X   



62 

 

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

   X  

 

 

 

LUSIANAWATI 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    
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4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

  X   

 

 

 

KARINEM 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat X     

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

 X    

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     
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3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

 X    

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

 X    

 

 

 

PURWATI 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

  X   

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

X     

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

X     

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya  X    

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

 X    



65 

 

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

 X    

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat  X    

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab  X    

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

X     

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

 X    

 

 

 

 

YULIA 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat X     

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

 X    

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    
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Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

X     

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

X     

 

 

YUSUF 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

 X    

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     

4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya X     
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Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

   X  

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

   X  

 

 

 

ANDRE 

No Pertanyaan Tanggapan Responden 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS S N TS STS 

1 Saya merasa senang bekerja dengan rekan sekerja saya 

disini 

 X    

2 Saya merasa puas karena rekan kerja saya bersahabat  X    

3 Saya merasa puas karena rekan kerja saya mau membantu 

saya di saat saya kesulitan dalam bekerja 

 X    

4 Saya merasa puas karena rekan kerja saya selalu 

menyemangati saya dalam bekerja 

  X   

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri      

1 Saya merasa puas karena pekerjaan saya sesuai dengan 

keahlian saya 

X     

2 Saya merasa puas karena saya menyukai pekerjaan saya X     

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan saya dengan cepat 

dan tepat  

X     
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4 Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya  X    

Kepuasan terhadap atasan      

1 Saya puas karena atasan saya suka menolong saya dalam 

bekerja 

X     

2 Saya puas karena atasan saya selalu memberi dukungan 

kepada saya 

X     

3 Saya puas karena atasan saya bersahabat X     

4 Saya puas karena atasan saya bertanggung jawab X     

Kepuasan terhadap upah      

1 Saya puas karena upah yang diberikan sesuai dengan 

yang saya kerjakan 

  X   

2 Saya puas karena upah yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

  X   

 

 

 

Res Rekan kerja Pekerjaan itu 

sendiri 

Atasan  Upah 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 

1 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 

2 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 

3 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 

6 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

7 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
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8 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 3 3 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 

10 5 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 3 

11 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 

12 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 

13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 

14 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 2 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 

16 3 4 5 4 4 5 5 1 5 4 5 4 5 2 

17 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

18 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 2 

20 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 

21 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 

22 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 

23 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

24 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

25 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 

26 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 
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Lampiran 3 
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DATA 

DIOLAH 

 
 

 

 

 

No Pertanyaan Tanggapan Responden Rata-

rata 

Kategori 

Kepuasan terhadap rekan kerja SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1)   

1 Saya merasa senang bekerja dengan 

rekan sekerja saya disini 

5 

(25) 

13 

(72) 

6 

(18) 

0 

(0) 

2 

(2) 

3.73 Tinggi 

2 Saya merasa puas karena rekan kerja 

saya bersahabat 

4 

(20) 

18 

(72) 

2 

(6) 

0 

(0) 

2 

(2) 

3.84 Tinggi 

3 Saya merasa puas karena rekan kerja 

saya mau membantu saya di saat saya 

kesulitan dalam bekerja 

10 

(50) 

13 

(72) 

1 

(3) 

0 

(0) 

2 

(2) 

4.11 Tinggi 

4 Saya merasa puas karena rekan kerja 

saya selalu menyemangati saya dalam 

bekerja 

5 

(25) 

18 

(72) 

2 

(6) 

1 

(2) 

2 

(2) 

4.11 Tinggi 
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Rata-rata 3.94 Tinggi 

Kepuasan terhadap pekerjaan itu 

sendiri 

       

1 Saya merasa puas karena pekerjaan 

saya sesuai dengan keahlian saya 

14 

(70) 

11 

(44) 

1 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.5 Tinggi 

 2 Saya merasa puas karena saya 

menyukai pekerjaan saya 

10 

(50) 

16 

(64) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.38 Tinggi 

3 Saya dapat menyelesaikan  pekerjaan 

saya dengan cepat dan tepat  

13 

(65) 

11 

(44) 

2 

(6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.42 Tinggi 

4 Saya merasa nyaman dengan 

pekerjaan saya 

9 

(45) 

16 

(64) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1) 

4.23 Tinggi 

Rata-rata 4.38 Tinggi 

Kepuasan terhadap atasan        

1 Saya puas karena atasan saya suka 

menolong saya dalam bekerja 

15 

(75) 

8 

(32) 

3 

(9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.46 Tinggi 

2 Saya puas karena atasan saya selalu 

memberi dukungan kepada saya 

9 

(45) 

15 

(60) 

2 

(6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.26 Tinggi 

3 Saya puas karena atasan saya 

bersahabat 

15 

(75) 

11 

(44) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.57 Tinggi 

4 Saya puas karena atasan saya 

bertanggung jawab 

15 

(75) 

10 

(40) 

1 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.53 Tinggi 

Rata-rata 4.45  

Kepuasan terhadap upah        

1 Saya puas karena upah yang 

diberikan sesuai dengan yang saya 

kerjakan 

6 

(30) 

8 

(32) 

8 

(24) 

2 

(4) 

2 

(2) 

3.53 Tinggi 

2 Saya puas karena upah yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan saya 

4 

(20) 

2 

(8) 

9 

(27) 

7 

(14) 

4 

(4) 

2.80 Rendah 

Rata-rata 3.16 Tinggi 

Total rata-rata 3.98 Tinggi 
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Persepsi Karyawan mengenai upaya yang dilakukan perusahaan 

untuk mempertahankan kepuasan kerja karyawan 

No Pertanyaan Ya Tidak Upaya 

dilakukan 

1 Apakah ada kenaikan gaji tiap tahun? 

 

26 0 Upaya 

sudah 

dilakukan 

2 Apakah ada upah tambahan saat lembur 

 

26 0 Upaya 

sudah 

dilakukan 

3 Apakah ada uang makan saat lembur? 

 

26 0 Upaya 

sudah 

dilakukan 

4 Apakah atasan membantu anda apabila anda 

kesulitan dalam bekerja? 

26 0 Upaya 

sudah 

dilakukan 

5 Apakah ada bantuan kecelakaan kerja? 26 0 Upaya 

sudah 

dilakukan 
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Lampiran 4 

Upaya 

perusahaan 

 

1.Apakah ada kenaikan gaji tiap tahun di CV Gading Putih? 

Iya, gaji naik tiap tahun , dan jumlah kenaikan gaji karyawan rata-rata jumlah kenaikan 

gajinya sama, agar tidak ada yang iri satu sama lain 

 

2.Apakah ada tunjangan kesehatan di CV Gading Putih? 
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Saat ini tunjangan kesehatan belum ada, namun apabila ada yang mengalami kecelakaan 

kerja ,biaya di tanggung oleh perusahaan 

 

3.Apa upaya perusahaan agar karyawan puas? 

Seperti kalo ada yang kerja ekstra kita beri uang tambahan , lalu jika ada yang jualin sampah 

kertas/rapiin sampah kertas kita beri fee tambahan , ikut menyumbang saat karyawan ada 

yang menikah , kalo lembur makan di tanggung perusahaan. 

 

4.Apakah ada piknik bersama tiap tahun antar karyawan? 

Sebenarnya lebih ke arah perusahaan memberi uang kepada karyawan untuk makan-makan 

bareng bersama antar karyawan, namun tidak rutin.  

  

5.Apakah ada kesempatan promosi untuk karyawan yang berkompeten? 

Sangat jarang, karena mandor disini adalah orang yang telah bekerja lama kepada cv gading 

putih dan dapat dipercaya , jadi kesempatan promosi bisa dibilang jarang/ tidak 

memungkinkan , dan perusahaan ini juga perusahaan keluarga. 

 

6. Apakah Bapak mau membantu saat karyawan mengalami kesulitan dalam bekerja? 

Tentu kami membantu mereka apabila mereka kesulitan dalam menngoperasikan sesuatu, 

namun disana juga sudah tersedia mandor yang siap membantu apabila karyawan kesulitan. 
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Lampiran 5 

UPAYA 

KARYAWAN 
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Responden 

Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 

Apa saja yang Bapak/Ibu Lakukan 

agar bapak/ibu tetap menyukai 

pekerjaan yang Bapak/Ibu lakukan? 

Apa yang membuat Bapak/Ibu 

senang terhadap pekerjaan ini? 

1 Ingat Kebutuhan rumah tangga Karena saya melakukan pekerjaan 

dengan suka cita 

2 Ingat kebutuhan hidup yang mahal dan 

meringankan kebutuhan suami 

Selalu semangat dalam bekerja 

3 Semangat bekerja,mempertahankan 

pekerjaan yang sudah di dapat 

Karena dapat pengalaman dan 

nyaman 

4 Semangat dalam bekerja Senang dan tidak melelahkan 

5 Senang menghadapi pekerjaan Mengingat ekonomi 

6 Ingat kebutuhan hidup dapat 

meringankan beban suami 

Ingat anak-anak 

7 Selalu bekerja dengan semangat Pekerjaannya mudah 

8 Bekerja dengan giat Karena sesuai kemampuan saya 

9 Semangat bekerja Ingat anak-anak 

10 Memahami dengan apa yang 

dikerjakan 

Kerjaannya mudah 

11 Karena pekerjaannya menyenangkan Pekerjaan mudah tidak berat 

12 Semangat bekerja dengan suka cita Bekerja untuk memenuhi kebutuan 

hidup 

13 Semangat  Pekerjaan mudah 

14 Bekerja dengan suka cita Karena rekan kerja saya sangat 

membantu 

15 Karena pekerjannya menyenangkan Karena pekerjaan ini tidak berat 

16 Bekerja dengan senang Mengingat ekonomi 

17 Bekerja dengan senang Ekonomi 

18 Melakukan dengan bahagia Karena atasannya baik 

19 Kerja dengan semangat Karena sesuai dengan keahlian saya 
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20 Bekerja dengan semangat Karena pekerjaannya mudah dan 

gampang 

21 Bekerja dengan giat Sesuai dengan kemampuan saya 

22 Bekerja dengan senang Atasannya baik 

23 Bekerja dengan senang  Karena rekan kerjanya baik 

24 Bekerja dengan semangat Sesuai dengan kemampuan saya 

25 Bekerja dengan semangat Atasan baik 

26 Bekerja dengan suka cita Karena pekerjaannya mudah 

 

Pertanyaan Jawaban Frekuensi 

Apa saja yang Bapak/Ibu 

Lakukan agar bapak/ibu 

tetap menyukai pekerjaan 

yang Bapak/Ibu lakukan? 

- Ingat Kebutuhan hidup 

(gaji) 

-Bersemangat saat bekerja 

(pekerjaan itu sendiri) 

-Bekerja dengan senang dan 

suka cita (pekerjaan itu 

sendiri) 

-Bekerja dengan giat 

(pekerjaan itu sendiri) 

-Memahami apa yang 

dikerjakan (pekerjaan itu 

sendiri) 

 

3 

 

10 

 

11 

 

 

1 

 

1 

Apa yang membuat - Karena dapat pengalaman 1 



80 

 

Bapak/Ibu senang terhadap 

pekerjaan ini? 

dan nyaman (pekerjaan itu 

sendiri) 

- Karena saya melakukan 

pekerjaan dengan suka cita 

dan semangat 

-Pemenuhan kebutuhan 

ekonomi (gaji) 

-Atasan baik (Atasan) 

-Pekerjaannya mudah 

(pekerjaan itu sendiri) 

-Sesuai keahlian dan 

kemampuan saya (pekerjaan 

itu sendiri) 

-Rekan kerja sangat 

membantu (Rekan kerja) 

 

 

3 

 

 

6 

 

3 

7 

 

5 

 

 

1 
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Lampiran 6 

Wawancara  

 

 

 

 

 

 

Hasil wawancara asli 

1. Mami yin disini punya struktur organisasi ndak ?  

Ndak ada yan 

2. Tapi kalau misale ada kira-kira kayak pie ya? 
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Ya kira-kira pimpinan membawahi manajer pemasaran dan manajer produksi, terus 

manajer pemasaran membawahi sales, manajer produksi membawahi karyawan lem, 

pon , jahit , laminasi,  

3. Kira-kira karyawan disini puas apa ndak kerja disini? 

Kayake puas soale jarang ada seng mbolos, waktu disini banjir wae karyawane masih 

pada masuk, paling absene nek karyawan e sakit yan. 

4. Ada ndak usaha dari perusahaane itu buat ningkatke kepuasan karyawane? 

Ya ada, paling cuman kaya naike gaji tiap tahun, ngasi sumbangan nek ada seng 

nikah, ngasi uang lembur, ngasih bonus buat karyawane seng mau njual sampah-

sampah / ngerapiin sampah-sampah kertas, ya Cuma simple-simpel gitu tok yan 

5. Ada ndak piknik bersama tiap tahun? 

Kalo piknik bersama ndak ada, tapi kadang-kadang kita ngasih ke karyawan uang 

gitu,buat mereka makan-makan bersama, tapi itupun nggak rutin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil wawancara Formal 



83 

 

1.Apak ah CV Gading Putih mempunyai struktur organisasi? Jika belum kira-kira seperti apa 

struktur di CV Gading Putih ? 

Sebenarnya belum ada, namun ada beberapa jabatan disini , yaitu kepala produksi, 

karyawan lem , karyawan pon , karyawan jahit, karyawan laminasi, sales freelance , lalu 

peran saya disini merangkap menjadi pimpinan sekaligus marketing. Jika ada struktur 

perusahaan kira-kira strukturnya ada Manajer Pemasaran yang membawahi sales 

freelance, lalu manajer produksi yang membawahi karyawan lem , karyawan pon , 

karyawan jahit , dan karyawan laminasi. 

2. Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan, dan Bagaimana tingkat absen karyawan 

disini? 

Kalau tingkat kepuasan saya tidak tahu , namun berdasarkan data kehadiran karyawan 

disini jarang melakukan absen , dapat dihitung hanya beberapa yang tidak masuk itupun 

karena sakit, saat keadaan hujan deras,bahkan kantor banjir para karyawan tetap masuk. 

3.Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan? 

Ada , Seperti upah naik tiap tahun , lalu jika karyawan sakit perusahaan membantu, jika 

karyawan mengalami kecelakaan kerja perusahaan tanggung, lalu ada bonus tambahan 

kepada karyawan yang mau menjual sampah-sampah kertas/ merapikan kertas-kertass , 

menyumbang saat karyawan menikah, memberi uang kepada karyawan untuk melakukan 

gathering bersama agar makin kompak. 
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LAMPIRAN 7 

 

 

HARAPAN 

KARYAWAN 

UNTUK 

PERUSAHAAN 

 
  



85 

 

Responden Harapan untuk perusahaan 

Responden 1 Lebih memperhatikan kebutuhan karyawan 

Responden 2 Mengadakan acara bersama yang rutin 

Responden 3 Perusahaan membuatkan bpjs 

Responden 4 Meningkatkan upah 

Responden 5 Tetap mempertahankan kebaikan atasan  

Responden 6 Mengadakan acara kumpul – kumpul antar 

karyawan secara rutin 

Responden 7 Menambah upah  

Responden 8 Memberi jaminan kesehatan 

Responden 9 Sudah puas  

Responden 10 Mengadakan acara makan sama sama rutin 

Responden 11 Mempertahankan keramahan atasan pada 

bawahan 

Responden 12 Menambah upah 

Responden 13 Mempertahankan sifat baik atasan 

Responden 14 Memberi jaminan bpjs kesehatan 

Responden 15 Meningkatkan upah 

Responden 16 Atasan selalu melakukan bimbingan dan 

kontrol 

Responden 17 Tetap baik dan perhatian kepada bawahan 

Responden 18 Mempertahankan sifat pimpinan yang baik 

Responden 19 Memberi upah tambahan 

Responden 20 Menaikan upah 

Responden 21 Mengadakan liburan/ piknik bersama 

Responden 22 mempertahankan sifat pimpinan yang mau 

membantu saat kesulitan 

Responden 23 Lebih memperhatikan kesejahteraan 

karyawan 

Responden 24 Perusahaan memberi bpjs 

Responden 25 Mengadakan acara agar mempererat 
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hubungan sesame karyawan 

Responden 26 Perusahaan selalu memerhatikan karyawan 

 

 
 

 




