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LAMPIRAN 

FORM PRA SURVEY 

ANALISIS STRES KERJA KARYAWAN SALES (BAGIAN PENJUALAN) 

PADA PT.  KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SEMARANG 

 

A. Identitas Responden 

 

1. Nama    :  

2. Jenis Kelamin   : ( ) Pria ( ) Wanita 

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

4. Pendidikan Terakhir :  ( ) SMA/ SMK/ Sederajat 

( ) Sarjana (S1) 

    ( ) Lainnya ........ 

5. Pekerjaan  : 

6. Lama Bekerja    : ..........  Tahun 

 

B. Petunjuk Pengisian 

 

Silahkan bapak / ibu menjawab soal pertanyaan pada lembar jawaban yang 

telah disediakan  
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Soal Pertanyaan 

1. Apa ciri-ciri / indikasi stres yang dialami oleh bapak / ibu selama bekerja 

sebagai karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading 

& Distribution Semarang? 

………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………

…………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………… 

2. Apa penyebab stres yang dialami oleh bapak / ibu selama bekerja sebagai 

karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & 

Distribution Semarang? 

1) Ketidakpastian ekonomi 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

2) Ketidakpastian politik 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

3) Ketidakpastian teknologi 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 
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4) Tuntutan tugas 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

5) Tuntutan peran 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

6) Tuntutan antar pribadi 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

7) Kepemimpinan organisasi 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

8) Struktur organisasi 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

9) Persoalan keluarga 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 
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10) Masalah ekonomi pribadi 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

11) Lain-lain 

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 
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FORM KUESIONER 

ANALISIS STRES KERJA KARYAWAN SALES (BAGIAN PENJUALAN) 

PADA PT.  KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SEMARANG 

 

A.  Identitas Responden 

 

1. Nama    :  

2. Jenis Kelamin   : ( ) Pria ( ) Wanita 

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

4. Pendidikan Terakhir :  ( ) SMA/ SMK/ Sederajat 

( ) Sarjana (S1) 

( ) Lainnya 

5. Pekerjaan  : 

6. Lama Bekerja    : ..........  Tahun 

 

B. Petunjuk Pengisian 

 

1. Silahkan menjawab soal pernyataan dengan 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” 
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(TS)    : Untuk Jawaban “ Tidak Setuju” 

(STS)  : Untuk Jawaban “Sangat Tidak Setuju” 

2. Kemudian silahkan bapak / ibu menjawab soal pertanyaan alasan dan 

upaya mengatsi stres pada lembar kuesioner 

 

 

Faktor Penyebab dan Upaya Mengatasi Stres Kerja Karyawan Sales (Bagian 

Penjualan) PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang. 

NO. ITEM SS S N TS STS 

Faktor Lingkungan 

1.  Kebijakan atau aturan pemerintah terhadap 

penjualan obat yang memiliki kandungan 

narkotika menjadi penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………….……………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………….………………

……………………………………………………….…………………………… 

Upaya mengatasi 

………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………….………………………

……………………………………………….…………………………………… 
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2.  Cuaca yang kurang mendukung pada saat 

bekerja menjadi penyebab saya stres 

     

 

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

3.  Kemacetan di jalan pada saat bekerja 

menjadi penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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4.  Jalan rusak pada saat bekerja menjadi 

penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

5.  Perbaikan jalan pada saat bekerja menjadi 

penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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Faktor Organisasional 

1.  Tuntutan target yang diberikan perusahaan 

menjadi penyebab saya stres  

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

2.  Penekanan penjualan terhadap barang yang 

kurang laku menjadi penyebab saya stres  

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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3.  Menyelesaikan laporan secara tepat waktu 

menjadi penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

4.  Retur barang menjadi penyebab saya stres      

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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5.  Tanggung jawab dalam penjualan obat 

yang memiliki kandungan narkotika 

menjadi penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

6.  Konflik antar karyawan sales menjadi 

penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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7.  Sikap pilih kasih atasan pada karyawan 

sales menjadi penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

8.  Peraturan kewajiban karyawan dalam 

keikutsertaan briefing menjadi penyebab 

saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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9.  Peraturan kewajiban absensi menjadi 

penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

10.  Stok barang kurang menjadi penyebab saya 

stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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11.  Stok barang kosong menjadi penyebab 

saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

Faktor Individual 

1.  Masalah keluarga menggangu pekerjaan 

menjadi penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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2.  Masalah keuangan menggangu pekerjaan 

menjadi penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 

3.  Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi 

menjadi penyebab saya stres 

     

Alasannya 

………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………… 

Upaya mengatasi 

………………….………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………….………………………………… 
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FORM KUESIONER 

ANALISIS STRES KERJA KARYAWAN SALES (BAGIAN PENJUALAN) 

PADA PT.  KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION SEMARANG 

 

A. Identitas Responden 

 

1. Nama    :  

2. Jenis Kelamin   : ( ) Pria ( ) Wanita 

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

4. Pendidikan Terakhir :  ( ) SMA/ SMK/ Sederajat 

( ) Sarjana (S1) 

    ( ) Lainnya ........ 

5. Jabatan   : 

6. Lama Bekerja    : ..........  Tahun 

 

B. Petunjuk Pengisian 

 

Silahkan bapak / ibu menjawab soal pertanyaan pada lembar jawaban yang 

telah disediakan  
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Soal Pertanyaan 

1. Apa penyebab stres kerja yang sering dialami karyawan sales (bagian 

penjualan) dan apa upaya yang telah dilakukan bapak / ibu selaku pihak 

perusahaan dalam mengatasi atau mengurangi stres yang dialami 

karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & 

Distribution Semarang? 

…………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………… 

………………………………………….…………………………………

………………….…………………………………………………………

……………………………….……………………………………………

…………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………………… 
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No. 

Res 

Kebijakan atau aturan pemerintah terhadap penjualan obat yang 

memiliki kandungan narkotika menjadi penyebab saya stres 

Cuaca yang kurang mendukung pada saat bekerja menjadi 

penyebab saya stres 

Kemacetan di jalan pada saat bekerja menjadi penyebab saya 

stres 

Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi 

1.  Lebih baik mengikuti aturan yang 

berlaku agar tidak melanggar hukum 

Menjual produk lainnya Dapat berteduh atau order 

lewat HP 

Memakai jas hujan Membuang-buang waktu dan 

jalan tidak dapat di prediksi 

Lewat jalan alternatif atau 

order lewat HP 

2.  Lebih  baik mengikuti peraturan 

Pemerintah 

Menjual produk lainnya yang 

sejenis yang tidak 
mengandung narkotika 

Membuat mood saya 

berkurang 

Berteduh atau memakai jas 

hujan 

Membuang-buang waktu saya  Lewat jalan pintas 

3.  Lebih baik mengikuti aturan yang 

berlaku 

Menjual produk lainnya Karena dapat menyebabkan 

kondisi tubuh saya sakit 

Minimum suplemen / vitamin Membuang waktu saya Mencari jalan pintas 

4.  Mengikuti aturan pemerintah yang 
berlaku 

Menjual produk yang tidak 
dilarang 

Menghambat dan sangat 
mengganggu dalam proses 

bekerja 

Berteduh dan menggunakan jas 
hujan untuk melindungi diri 

dari guyuran air hujan 

Membuang banyak waktu dalam 
bekerja dan membuat pekerjaan 

tidak maksimal 

Mencari jalan pintas dan 
order lewat HP 

5.  Karena saya masih bisa menjual 
produk yang lain ke apotik-apotik 

Jual produk sejenis yang non 
narkotik 

Karena cuaca yang tidak 
menentu dapat mengurangi 

mood saya untuk melakukan 

kunjungan 

Berteduh atau memakai jas 
hujan 

Karena kemacetan membuang-
buang waktu saya 

Mencari jalan alternatif 

6.  Mengikuti aturan yang berlaku Menjual produk yang lainnya Karena dapat membuat saya 
malas melakukan kunjungan 

Jika hujan membawa jas hujan Membuang-buang waktu di jalan Mencari jalan pintas 

7.  Karena sudah aturan dari pemeritah Menjual produk non narkotika Karena membuat saya malas 

melakukan kunjungan ke 
apotik-apotik 

Membawa jas hujan, berteduh Karena kondisi di jalan tidak 

dapat di prediksi 

Lewat jalan alternative 

8.  Tidak setuju lebih baik mengikuti 

peraturang yang berlaku 

Saya masih dapat menjual 

produk lainnya 

Saya masih dapat berteduh / 

memakai jas hujan 

Menyiapkan jas hujan yang 

baik 

Menghambat saat kunjungan ke 

aoptik 

Melalui jalan pintas / order 

HP 

9.  Lebih baik mengikuti peraturan yang 
belaku 

Menjual produk non narkotik Berteduh atau order lewat 
HP 

Membawa jas hujan Menghambat perjalanan saya  Mencari jalan pintas atau 
order lewat HP 

10.  Karena itu sudah aturannya menjual produk lainnya Karena cuaca tidak menentu 

menyebabkan saya sakit 

Menjaga daya tahan tubuh Karena apabila macet akan 

memperlambat pekerjaan saya 

Lewat jalan alternative 

11.  karena sudah aturannya Menjual produk yang sejenis 
yang tidak mengandung napza 

Bisa berteduh atau memakai 
jas hujan 

Membawa jas hujan Hanya membuang wakltu saya Order lewat hp / mencari 
jalan pintas 

12.  Mengikuti aturan yang berlaku dan 

saya bisa menjual produk yang lainya 

Menjual produk lainnya non 

narkotik 

mengurangi mood dalam 

bekerja / menghambat 
pekerjaan 

Berteduh/memakai jas hujan Membuang-buang waktu Melewati jalan pintas 
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No. 

Res 

Jalan rusak pada saat bekerja menjadi penyebab saya stres Perbaikan jalan pada saat bekerja menjadi penyebab saya 

stres 

Tuntutan target yang diberikan perusahaan menjadi penyebab 

saya stres 

Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi 

1.  Tidak terlalu berpengaruh Tetap melewatinya Perbaikan jalan menyebabkan 

macet 

Lewat jalan alternatif atau order 

lewat HP 

Tergantung masing-masing sales 

dalam menyikapinya, karena target 
adalah tugas utama 

Berusaha maksimal dalam 

mencari orderan lebih banyak 

2.  Saya tidak terlalu merasa stress Lewat jalan pintas  Perbaikan jalan menyebabkan 

kemacetan 

Lewat jalan pintas  Target yang diberikan terlalu 

tinggi  

Lebih rajin mencari orderan  

3.  Karena saya merasa kurang nyaman Mencari jalan pintas Bisaanya perbaikan jalan 

dapat menyebabkan macet 

Mencari jalan pintas Menurut saya target yang dipatok 

terlalu tinggi 

Lebih rajin dalam mencari 

orderan. 

4.  Tidak nyaman saat melewatinya 
dan bisa membuat armada sering 

rusak 

Memilih jalan yang lebih 
baik 

Sangat menghambat dalam 
penjualan, terutama dalam hal 

waktu 

Memilih jalan yang lebih lancar Karena memang sudah seharusnya 
saya bekerja memenuhi target 

perusahaan 

Berusaha maksimal dalam 
mencari orderan 

5.  Karena saya merasa kurang nyaman 

ketika melewati jalan yang rusak 

Tetap melewatinya dengan 

pelan-pelan 

Perbaikan jalan menyebabkan 

kemacetan 

Melewati jalan alternative Target yang diberikan terlalu 

tinggi 

Berusaha maksimal dan lebih 

rajin dalam mencari orderan 

6.  Karena kurang nyaman untuk 

melewatinya 

Mencari jalan pintas Karena perbaikan jalan dapat 

membuat kemacetan 

Mencari jalan pintas Karena tuntutan target terlalu 

tinggi 

Rajin dalam mencari orderan 

7.  Menghambat perjalanan dalam 

pekerjaan 

Melewati jalan alternative Membuat macet Melewati jalan alternative Saya merasa tuntutan target yang 

diberikan terlalu tinggi 

Berusaha sebaik-baiknya untuk 

mencapai target 

8.  Kurang nyaman saat melewatinya Melewati jalan pintas / 

order HP 

Karena perbaikan 

menyebabkan macet 

Melewati jalan pintas / order 

melalui HP 

Itu tergantung dengan rajin 

tidaknya sales 

Harus rajin mencari orderan 

9.  Saya tidak merasa terganggu Melewati pelan-pelan Bisaanya perbaikan jalan 

menyebabkan macet 

Lewat jalan pintas / order 

melalui HP 

Karena target yang ditetapkan 

sudah merupakan tugas sales 

Lebih rajin cari orderan 

10.  Menyebabkan ketidaknyamanan 

dalam perjalanan 

Mencari jalan yang lebih 

baik 

Karena apabila terjadi 

perbaikan jalan akan membuat 

macet 

Lewat jalan alternative Saya meraa target dipatok terlalu 

tinggi 

Berusaha semaksimal mungkin 

untuk mencari orderan 

11.  Kurang nyaman Order lewat hp / mencari 
jalan pintas 

Jika diperbaiki lebih cepat 
lebih baik 

Saya lewati dengan hati-hati Tergantumg masing-masing sales 
dari rajin tidaknya mencari orderan 

Saya menjadwal berkunjung ke 
setiap apotik 

12.  Kurang nyaman melewatinya Lewat jalan pintas Karena perbaikan jalan 

menyebabkan macet 

Lewat jalan pintas Target yang diberikan tinggiq Berusaha semaksimal mungkin 

mencari orderan 
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No. 

Res 

Penekanan penjualan terhadap barang yang kurang laku 

menjadi penyebab saya stres 

Menyelesaikan laporan tidak tepat waktu menjadi penyebab 

saya stres 

Retur barang menjadi penyebab saya stres 

Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi 

1.  Saya tidak merasa di tekan Memberi diskon terhadap 

produk tersebut 

Saya dapat menyelesaikan 

laporan tepat waktu 

Di selesaikan sedikit demi 

sedikit 

Karena mengurangi omset Menjaga hubungan baik 

dengan customer 

2.  Saya tidak pernah di tekan Memberi diskon pada produk 

tersebut  

Saya dapat menyelesaikan 

laporan tepat waktu 

Berusaha rajin untuk 

menyelesaikan laporan 

Karena mengurangi omset Membina hubungan baik 

antara sales dan customer 

3.  Saya merasa tidak ada 

penekanan penjualan barang 

yang kurang laku 

Atasan atau prinsipal 

biasanya maemberikan 

diskon pada produk tersebut 

Saya dapat melakukannya 

tepat waktu 

Berusaha menyelesaikanya 

tepat waktu 

Mengurangi omset Menawarkan kepada apotik 

order lebih banyak dari barang 

yang di retur 

4.  Tidak ada penekanan yang saya 
alami 

Supervisor memberi program 
diskon pada produk kurang 

laku 

Saya dapat menyelesaikan 
tepat waktu dan sesuai 

dengan yang diinginkan 

perusahaan 

Menyelesaikan sedikit demi 
sedikit 

Mengurangi omset saya dan dapat 
mengurangi pendapatan saya 

Menawari order 2 kali lipat 
dari barang yang di retur 

5.  Saya tidak pernah merasa di 

tekan 

Program pemberian diskon 

oleh prinsipal atau atasan 

Saya dapat 

menyelesaikannya tepat 

waktu 

Berusaha untuk 

menyelesaikanya 

Mengurangi omset Menawari apotik untuk order 

yang lebih banyak dari barang 

yang di retur 

6.  Saya tidak pernah ditekan Atasan memberikan program  
diskon pada produk tersebut 

Saya bisa menyelesaikan 
tepat waktu 

Di selesaikan sedikit demi 
sedikit 

Mengurangi omset saya Menawari apotik untuk order 
yang lebih banyak dari barang 

yang di retur 

7.  Saya tidak merasa ditekan Dengan membarikan diskon 
pada produk yang kurang 

laku 

Saya dapat menyelesaikan 
dalam tepat waktu 

Berusaha menyelesaikanya 
tepat waktu 

Mengurangi omset Membina hubungan baik 
antara sales dan customer 

8.  Saya merasa tidak pernah 

ditekan 

Atasan memberi program 

diskon pada produk tersebut 

Saya bisa menyelesaikan 

tepat waktu 

Menyelesaikan sedikit demi 

sedikit 

Mengurangi omset Menawari apotik untuk order 

yang lebih banyak dari barang 
yang di retur 

9.  Saya tidak merasa tertekan Memberikan diskon Saya bisa menyelesaikan 

tepat waktu 

Menyelesaikan sedikit demi 

sedikit 

Mengurangi omset Membinahubungan baik 

antara sales dan customer 

10.  Saya tidak pernah ditekan 

kemudian biasanya produk 

kurang dibutuhkan oleh 
customer 

Memberikan diskon Saya dapat menyelesaikan 

laporan tepat waktu 

Di selesaikan sedikit demi 

sedikit 

Karena mengurangi omset saya Menawarkan kepada apotik 

order lebih banyak dari barang 

yang di retur 

11.  Saya tidak merasa ditekan Program pemberian diskon 

oleh atasan atau prinsipal 

Saya dapat menyelesaikan 

tepat waktu karenawaktu 

yang diberikan cukup banyak 

Menyelesaikan sedikit demi 

sedikit 

Karena mengurangi omset saya Menawarkan kepada apotik 

order lebih banyak dari barang 

yang di retur 

12.  Tidak ada penekanan produk 

uang kuarang laku, hanya 

produk kurang diminati/ 
dibutuhkan 

Memberikan diskon produk 

tersebut 

Waktu yang diberikan untuk 

menyelesaikan laporan cukup 

Di selesaikan sedikit demi 

sedikit 

Mengurangi omset Menawari apotik untuk order 

yang lebih banyak dari barang 

yang di retur 
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No. 

Res 

Tanggung jawab dalam penjualan obat yang memiliki 

kandungan narkotika menjadi penyebab saya stres 

Konflik antar karyawan sales menjadi penyebab saya stres Sikap pilih kasih atasan pada karyawan sales menjadi 

penyebab saya stres 

Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi 

1.  Semua pekerjaan mempunyai 

tanggung jawab dan resiko masing-

masing 

Sudah ada surat izin yang 

diberikan oleh KFTD dan 

sales masih dapat menjual 
produk lainnya 

Karena sudah ada wilayah 

masing-masing 

Membangun hubungan baik 

antar karyawan sales 

Menurut saya tidak ada Ataan harus dapat bersikap 

profesional pada bawahan 

2.  Saya tidak merasa dibebani dengan 

tanggung jawab yang ada karena 

KFTD sudah memberikan surat ijin 

Lebih berhati-hati dalam 

memasarkanya 

Karena sudah ada wilayah 

masing-masing 

Menjaga hubungan baik antar 

karyawan 

Saya merasa tidak ada sikap 

pilih kasih  

Pimpinan harus bisa bersikap 

adil 

3.  Saya tidak merasa stress dengan 

tanggung jawab yang diberikan 

Berhati-hati dalam 

memasarkannya 

Sudah ada wilayah masing-

masing 

Menjaga hubungan baik dengan 

antar karyawan 

Saya tidak merasa alasan 

pilih kasih 

Pimpinan harus dapat 

bersikap profesional dan adil 

4.  Saya tidak merasa tanggung jawab 

yang diberikan membebani saya 

Berhati-hati dalam 

memasarkannya 

Karena sudah diberikan 

wilayah masing-masing 

Membina hubungan baik antar 

karyawan sales 

Saya merasa pimpinan dalam 

perusahaan saya bersikap adil 
terhadap satu dengan yang 

lainnya 

Pimpinan harus dapat 

bersikap adil 

5.  Setiap pekerjaan memiliki tanggung 
jawab dan resiko masing-masing 

Berhati-hati dalam 
memasarkannya 

Karena sudah diberikan 
wilayah masing-masing 

Menjaga hubungan baik dengan 
karyawan lain 

Saya rasa supervisor harus 
mempunyai sikap profesional 

Supervisor harus bisa 
bersikap profesional 

6.  Menurut saya tanggung jawab tidak 

terlalu besar karena sudah diberikan 

surat ijin 

Lebih berhati-hati dalam 

memasarkannya 

Karena sudah diberikan 

wilayah masing-masing 

Menjaga hubungan baik antar 

karyawan sales 

Menurut saya atasan dapat 

bersikap professional 

Pimpinan harus dapat 

bersikap profesional 

7.  Saya merasa tanggung jawab yang 

diberikan tidak terlalu besar 

Saya dapat menjual 

poroduk yang lainnya 

Karena masing-masing 

sales sudah ada wilayahnya 

Membina hubungan baik antar 

karyawan sales 

Saya merasa atasan bersikap 

professional dan tidak ada 

pilih kasih 

Pimpinan harus dapat 

bersikap profesional dan adil 

8.  Karena KFTD sudah memberikan 
surat ijin penjualan obat yang 

memiliki kandungan tersebut, sales 
tinggal berhati-hati dalam 

memasarkan 

Memasarkan sesuai 
prosedur dari perusahaan 

Karena sudah diberi 
wilayah masing-masing 

Menjaga hubungan baik antar 
karyawan sales 

Saya yakin atasan dapat 
bersikap professional 

Bersikap sama dengan 
bawahan-bawahan 

9.  Karena KFTD sudah memberikan 

surat ijin  penjualan obat yang 
mengandung narkotika 

Berhati-hati dalam 

memasarkannya 

Karena sudah diberi 

wilayah masing-masing 

Menjaga hubungan baik antar 

karyawan sales 

Saya merasa atasan tidak 

pilih kasih 

Pimpinan harus dapat 

bersikap adil 

10.  Saya tidak merasa dibebani tanggung 

jawab yang cukup besar 

Lebih berhati-hati dalam 

memaarkannya 

Karena sudah terdapat 

pembagian wilayah 
masing-masing 

Menjaga keharmonisan antar 

karyawan 

Saya merasa tidak ada pilih 

kasih dalam pekerjaan 

Pimpinan harus bisa bersikap 

adil 

11.  Saya tidak merasa stress dengan 

tanggung jawab yang ada karena 

sudah dilampitkan surat ijijn dari 
KFDT 

Berhati-hati dalam 

memasarkan 

Karena sudah diberikan 

wilayah masing-masing 

Membina hubungan baik antar 

karyawan sales 

Menurut saya tidak ada sikap 

pilih kasih 

Pimpinan harus dapat 

bersikap profesional dan adil 

12.  Saya merasa tanggung jawab yang 

diberikan tidak menyebabkan saya 
stress 

Berhati-hati dalam 

memasarkan 

Sudah ada wilayah masing-

masing 

Membina hubungan baik antar 

karyawan sales 

Saya tidak merasa ada sikap 

pilih kasih 

Pimpinan harus dapat 

bersikap profesional dan adil 
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No. 

Res 

Peraturan kewajiban karyawan dalam keikutsertaan briefing 

menjadi penyebab saya stres 

Peraturan kewajiban absensi menjadi penyebab 

saya stres 

Stok kurang menjadi penyebab saya stres 

Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi 

1.  Briefing penting karena sales bisa 

mendapatkan informasi tentang 

produk dan ajang share antara sales 
dan atasan 

Datang tepat waktu 

supaya dapat mengikuti 

dari awal 

Absensi tidak membuat saya 

stres 

Datang lebih awal Tidak dapat memenuhi target Supervisor meminta pengiriman 

barang ke prinsipal 

2.  Briefing memberikan informasi yang 

penting bagi saya 

Memahami infomasi 

yang diberikan 

Absensi tidak memberatkan 

saya  

Berangkat lebih pagi Tidak bisa memenuhi target Permintaan pengiriman barang dari 

prinsipal 

3.  Briefing memberikan informasi yang 
terupdate dan ajang share  antar 

karyawan dan atasan 

Mau bertanya bila ada 
kesulitas 

absensi tidak menyebabkan 
stress 

Datang lebih awal Omset yang di dapat tidak 
maksimal 

Supervisor meminta pengiriman 
barang kepada prinsipal, menawarkan 

produk lain yang sejenis 

4.  Kegiatan Briefing memberikan saya  
informasi yang  penting 

Mencatat hasil informasi 
dengan baik 

Saya tidak dibebani adanya 
absensi 

Berangkat lebih awal Tidak bisa memenuhi target yang 
di inginkan 

Permintaan pengiriman barang dari 
supervisor kepada prinsipal 

5.  Briefing adalah cara untuk ajang 

sharing setiap harinya 

Bersedia bertanya pada 

rekan kerja dirasa info 
kurang 

Absensi tidak memberatkan 

saya 

Berangkat lebih awal Omset tidak bisa dicapai Supervisor sudah mengetahui barang 

yang kurang atau kosong dan meminta 
pengiriman barang kepada prinsipal 

6.  Kegiatan briefing sangat penting 

karena dapat memberikan informasi 

terbaru 

Bersedia mendengar 

info yang diterima 

Absensi tidak memberatkan 

saya 

Datang lebih awal Omset yang didapat tidak bisa 

maksimal 

Supervisor meminta pengiriman 

barang dari prinsipal agar dapat 

memenuhi permintaan apotik atau 
toko 

7.  Saya merasa briefing merupakan 

kegiatan yang penting pada setiap 
harinya 

Mengikuti selalu Saya merasa tidak dibebani 

adanya absensi karyawan 

Berangkat lebih awal Kurang maksimal dalam 

pencapaian mendapatkan omset 

Supervisor biasanya sudah 

mengetahui stok yang kurang dan 
kosong kemudian meminta 

pengiriman barang dari prinsipal 

8.  Karena briefing menurut saya penting 

dan memberikan infprmasi tentang 
produk 

Selalu mengikutinya  Absensi tidak menyebabkan 

saya stress 

Datang lebih awal Tidak bisa memenuhi target, 

pelanggan beralih ke distributor 
lain 

Menawarkan produk lain yang sejenis, 

menjaga hubungan baik dengan 
customer dan supervisor meminta 

pengiriman barang 

9.  Briefing kegiatan yang penting karena 
karyawan sales dapat sharing dan 

mendapatkan informasi terbaru 

Mengikuti dari awal dan 
bersedia bekerja sama 

dengan rekan kerja 

Absensi tidak memberatkan 
saya 

Berangkat lebih awal Tidak dapat memenuhi target yang 
telah di tetapkan perusahaan 

Supervisor meminta pengiriman 
barang ke prinsipal 

10.  Karena saya merasa briefing sangat 

penting karena bisa mendapat 
informasi terbaru 

Berangkat lebih pagi 

agar bisa mengikuti 
briefing 

Karena waktu absensi yang 

diberika tidak terlalu 
memberatkan saya 

Datang lebih awal Target yang ingin dicapai tidak 

dapat terpenuhi 

Supervisor sudah mengetahui barang 

yang kurang atau kosong dan meminta 
pengiriman barang kepada prinsipal 

11.  Briefing adalah kegiatan yang penting 

bagi saya 

Selalu mengikuti Absensi tidak menyebabkan 

saya stress 

Datang lebih awal Tidak dapat memenuhi target dan 

pelanggan dapat beralih ke 
distributor lainnya 

Supervisor meminta pengiriman 

barang ke prinsipal dan menjaga 
hubungan baik dengan customer 

12.  Menurut saya briefing sangat penting 

karena memberiikan informasi terbaru 

Menyimpan informasi 

dengan baik 

Saya merasa absensi tidak 

memberatkan 

Datang lebih awal Omset yang didapat kurang 

maksimal 

Supervisor meminta mengirim barang 

dari prinsipal 
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No. 

Res 

Stok kosong menjadi penyebab saya stres Masalah keluarga menggangu pekerjaan menjadi 

penyebab saya stres 

Masalah keuangan menggangu pekerjaan menjadi penyebab 

saya stres 

Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi Alasannya Upaya mengatasi 

1.  Tidak dapat memenuhi 

target 

Supervisor meminta pengiriman barang ke 

prinsipal 

Tidak mencampuradukan 

masalah keluarga dengan 

pekerjaan 

Kosentrasi pada pekerjaan Saya dapat mengatur keuangan 

saya 

Menabung 

2.  Tidak bisa memenuhi 

target 

Permintaan pengiriman barang dari prinsipal Memisahkan antara masalah 

keluarga dan pekerjaan 

Bekerja pada waktunya  Saya dapat mengatur keuangan 

saya 

Menabung 

3.  Omset yang di dapat tidak 

maksimal 

Supervisor meminta pengiriman barang 

kepada prinsipal, menawarkan produk lain 
yang sejenis 

Memisahkan masalah 

keluarga dan pekerjaan 

Selalu bekerja profesional Karena untuk melakukan 

pekerjaan harus ada biaya yang 
dibutuhkan 

Mengatur pengeluaran sesuai 

dengan pendapatan 

4.  Tidak bisa memenuhi 

target yang di inginkan 

Permintaan pengiriman barang dari 

supervisor kepada prinsipal 

Saya dapat memisahkan 

masalah pribadi dan 
pekerjaan` 

Waktu kerja tetap kosentrasi 

kerja 

Saya dapat mengatur keuangan 

saya dengan baik 

Menyisihkan gaji yang 

diterima 

5.  Omset tidak bisa dicapai  Supervisor sudah mengetahui barang yang 

kurang atau kosong dan meminta 
pengiriman barang kepada prinsipal 

Memisahkan masalah 

keluarga dan pekerjaan 

Menyelesaikan masalah 

keluarga diluar waktu kerja 

Tergantung pada diri masing-

masing untuk mengelola 
keuangan 

Menabung dan tidak boros 

6.  Omset yang didapat tidak 

bisa maksimal 

Supervisor meminta pengiriman barang dari 

prinsipal agar dapat memenuhi permintaan 

apotik atau toko 

Memisahkan masalah 

keluarga dengan pekerjaan 

Disiplin bekerja pada 

waktunya bekerja  

Karena untuk menjalankan 

pekerjaan dibutuhkan biaya 

(transport, makan) 

Mengatur pengeluaran 

dengan baik 

7.  Kurang maksimal dalam 

pencapaian mendapatkan 

omset 

Supervisor biasanya sudah mengetahui stok 

yang kurang dan kosong kemudian meminta 

pengiriman barang dari prinsipal 

Saya dapat bersikap 

profesional antara masalah 

pekerjaan dan keluarga 

Membedakan waktu yang 

kerja dan keluarga 

Saya dapat mengelola keuangan 

saya 

Menabung, jangan boros 

8.  Tidak bisa memenuhi 

target, pelanggan beralih 

ke distributor lain 

Menawarkan produk lain yang sejenis, 

menjaga hubungan baik dengan customer 

dan supervisor meminta pengiriman barang 

Memisahkan urusan 

keluarga dan pekerjaan 

Disiplin dalam bekerja Saya dapat mengaturnya Hidup hemat 

9.  Tidak dapat memenuhi 
target yang telah di 

tetapkan perusahaan 

Supervisor meminta pengiriman barang ke 
prinsipal 

Harus dapat Memisahkan 
urusan keluarga dan 

pekerjaan 

Profesional dalam bekerja Saya dapat mengatur keuangan Mengatur pemasukan dan 
pengeluaran 

10.  Target yang ingin dicapai 

tidak dapat terpenuhi 

Supervisor sudah mengetahui barang yang 

kurang atau kosong dan meminta 
pengiriman barang kepada prinsipal 

Karena tidak ingin 

menyangkutpautkan masalah 
pribadi dengan pekerjaan 

Membedakan segala urusan Karena untuk menjalankan 

pekerjaan lapangan sehari-hari 
dibutuhkan biaya tersendiri 

seperti biaya transport dan 

makan 

Mengatur keuangan saya 

dengan baik 

11.  Tidak dapat memenuhi 

target dan pelanggan dapat 

beralih ke distributor 
lainnya 

Supervisor meminta pengiriman barang ke 

prinsipal dan menjaga hubungan baik 

dengan customer 

Bersikap professional dan 

tidak menghubungkan 

masalah pekerjaan dan 
pribadi 

Harus bisa mengatasi 

urusan kerja dan keluarga 

Saya dapat mengatur keuangan 

saya 

Rajin menabung 

12.  Omset yang didapat 

kurang maksimal 

Supervisor meminta mengirim barang dari 

prinsipal 

Memisahkan masalah 

keluarga dan pekerjaan 

Harus bersikap profesioanal  Untuk menjalankan pekerjaan 

dibutuhkan (biaya transportasi 
dan makan) 

Mengatur keuangan dengan 

sebaik-baiknya 
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No. 

Res 

Kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi penyebab saya stres 

Alasannya Upaya mengatasi 

1.  Saya dapat mengatur kebutuhan saya 
dengan pendapatan yang saya terima 

Mementingkan kebutuhan yang 
pokok 

2.  Saya dapat mengatur kebutuhan yang 

penting dan tidak penting 

Mementingkan kebutuhan yang 

pokok 

3.  Saya dapat membedakan kebutuhan yang 
penting dan tidak penting 

Memprioritaskan kebutuhan yang 
benar-benar penting 

4.  Saya dapat memprioritaskan kebutuhan 

yang harus saya penuhi terlebih dahulu. 

Memprioritaskan kebutuhan yang 

penting 

5.  Kebutuhan akan selalu ada cara kita saja 

untuk mendahulukan kebutuhan dari pada 

keinginan 

Mengutamakan kebutuhan pokok 

6.  Tergantung kebutuhan masing-masing 
seseorang 

Mendahulukan kebutuhan pokok 

7.  Saya merasa kebutuhan saya tidak terlalu 

banyak 

Mengutamakan kebutuhan yang 

paling penting, kebutuhan yang 
tidak penting diabaikan 

8.  Karena kebutuhan yang saya perlukan 

tidak terlalu membebani 

Mementingkan kebutuhan yang 

pokok 

9.  Kebutuhan pasti ada hanya kitanya saja 
yang harus memprioritaskan kebutuhan 

yang penting atau pokok 

Mementingkan kebutuhan yang 
pokok 

10.  Karena kebutuhan yang harus dipenuhi 

justru menjadi motivasi tersendiri 

Mengatur kebutuhan yang benar-

benar penting 

11.  Kebutuhan adalah motivasi saya agar lebih 

rajin dalam mencari orderan 

Mengutamakan kebutuhan pokok 

12.  Tergantung pribadi masing-masing dalam 

memenuhi kebutuhannya 

Mengutamakan kebutuhan pokok 
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Pernyataan SKOR JAWABAN RATA-RATA KATEGORI 
STRES KERJA R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3,33 T 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 T 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3,66 T 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 T 

1 2 4 5 2 4 5 4 2 2 5 2 5 3,50 T 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,08 T 

5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,08 R 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

10 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4,25 T 

11 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4,25 T 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2,66 R 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 R 

Ket: 

R1 dst. : Responden 1 dst. 

R : Rendah 

T : Tinggi 


