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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Kuesioner 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi identitas anda 

secara lengkap (untuk nama anda diperbolehkan untuk tidak diisi), dan 

member tanda checklist (√) pada tempat yang sudah disediakan. 

2. Bacalah semua pernyataan dengan sebaik mungkin sebelum anda 

menjawab. 

3. Isilah semua pernyataan dalam kuesioner ini dengan memberikan tanda 

checklist (√) dan jangan sampai ada yang terlewatkan 

 

IdentitasResponden 

a) Nama : 

b) Jenis Kelamin :Pria/ Wanita 

c) Usia : 

d) PendidikanTerakhir : 

1. SMU 

2. D3 

3. S-1 

4. S-2 

5. Lain-lain 

e) Lama Bekerja : 

1. Kurangdari 1 tahun 

2. 1-3 tahun 

3. Lebihdari 3 tahun 
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Pilihlah sesuai dengan apa yang anda rasakan. 

1= Jika pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang anda rasakan 

2= Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan apa yang anda rasakan 

3= Jika pernyataan tersebut membuat anda cukup sesuai dengan apa yang anda 

rasakan 

4= Jika pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang anda rasakan 

5= Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan apa yang anda rasakan 

 

A. Performance Incentives 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Pelayanan kepada konsumen aktif      

2 Menangani pangsa pasar potensial      

3 Peningkatan rasio penjualan      

4 Pinjaman penjualan crossing      

5 Keterlibatan individu dalam aktivitas jaringan organisasi      

6 Tingkat kerja sama dengan manajemen      

7 Fokus pada konsumen      

8 Ketrampilan pengembangan bisnis      

9 Ketrampilan organisasi      

10 Kemampuan inisiatif      

 

B. Biaya Pengumpulan Informasi 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui volume 

penjualan   efektif 

     

2 Biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui unit yang 

diproduksi efektif 

     

3 Biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui jumlah 

kesalahan efektif 

     

4 Biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui jumlah produk 

cacat efektif 

     

5 Biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui data 

kecelakaan kerja efektif  

     

6 Biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui turnover      
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efektif 

7 Biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui data absen 

efektif  

     

8 Biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui data 

keterlambatan karyawan efektif 

     

 

C. Hubungan Antara Manajerdengan Karyawan 

 

D. Centrality Bias 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Penilaian manajer terhadap karyawan selama ini 

cenderung dibawah rata-rata 

     

2 Dalam memberikan penilaian manajer cenderung untuk 

pesimistis 

     

3 Manajer memberikan penilaian yang sangat ketat kepada 

karyawan 

     

4 Manajer selalu menilai dengan kriteria yang terlalu tinggi      

 

 

 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Selama ini hubungan manajer dengan karyawan baik      

2 Manajer dapat mengetahui apa keinginan dan kebutuhan 

karyawan 

     

3 Adanya komunikasi aktif yang baik antara manajer dan 

karyawan 

     

4 Adanya komunikasi timbal balik antara manajer dan 

karyawan 

     

5 Aspirasi karyawan ditampung dengan baik      
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E. Leniency Bias  

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Manajer memberikan penilaian yang cenderung baik 

kepada karyawan 

     

2 Manajer memberikan penilaian optimis kepada karyawan      

3 Manajer memberikan penilaian yang sangat toleran 

kepada karyawan 

     

4 Manajer selalu menilai dengan kriteria yang tidak tinggi 

standardnya 

     

 

 


