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LAMPIRAN 1 

WAWANCARA PEMILIK 
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Hasil Transkip Wawancara Dengan Pemilik CV. Sinar Jaya Semarang 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sardiyanto pemilik CV. Sinar Jaya 

Semarang pada tanggal 24 Februari 2017 mengenai kepuasan kerja menyatakan 

bahwa kepuasan karyawan sangat penting dan bisa tercapai dengan adanya rasa 

kepercayaan serta tanggung jawab dari karyawan sehingga mereka mampu 

berkomitmen maupun berkontribusi pada perusahaan di dukung dengan karyawan 

yang selalu disiplin dan profesional dalam bekerja sampai saat ini mampu 

mencapai target perusahaan. Selain itu, omzet perusahaan saat ini mencapai 150 

juta per tahun, kepuasan kerja yang dimiliki oleh karyawan menjadikan mereka 

mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga akan memunculkan sikap positif 

terhadap perusahaan dan mampu memenuhi tugas serta tanggung jawab dari 

perusahaan demi mencapai tujuan bersama.  

Selain itu, upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan gaji kepada karyawan yang rajin dan selalu tepat 

waktu. 

2. Dengan memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan  

3. Menerima kritik dan saran yang dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

4. Merekrut pekerja yang saling mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 

5. Memberikan gaji tepat pada waktunya 

6. Pimpinan dengan perlakuan adil pimpinan dan tidak membeda- 

bedakan kepada semua karyawan. 

7. Memberikan arahan pekerjaan dengan baik agar karyawan memahami 

tugas yang diberikan. 
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LAMPIRAN 2 

WAWANCARA TERBUKA 
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Transkip Hasil Kuesioner Terbuka Responden 

No  Pertanyaan  Res 1 Res 2 Res 3 Res 4 Res 5 Res 6 Res 7 Kesimpulan  

1 Apakah gaji yang 

anda terima saat ini 

sudah sesuai? 

-Ya  - Tidak 

Alasan : 

Ya, sudah 

dapat membeli 

kebutuhan 

keluarga 

Ya, pimpinan 

memberikan 

gaji sesuai 

standar 

perusahaan 

dan sesuai 

bidang setiap 

karyawan 

Ya, sudah 

dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

keluarga 

Ya, 

pengeluaran 

cukup untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

Ya, sudah bisa 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari- hari 

Ya, gaji yang 

saya terima 

mampu 

mencukupi 

kebutuhan 

Ya, bisa untuk 

memenuhi 

kebutuhan saya 

pribadi 

6 Res berpendapat bahwa 

gaji cukup untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari- 

 1 Res menjawab sesuai 

standar perusahaan dan 

sesuai dengan bidang 

pekerjaan tiap karyawan  

2 Apakah tuntutan 

pekerjaan sangat 

membebani anda? 

- Ya  - Tidak 

Alasan : 

Tidak, sudah 

menjadi 

tanggung 

jawab dan 

konstiten. 

Tidak, sesuai 

dengan 

keahlian atau 

kompetensi 

yang dimiliki 

oleh setiap 

Tidak, sudah 

menjadi 

komitmen 

dan tanggung 

jawab saya 

bekerja di 

Tidak, 

pekerjaan 

yang saya 

lakukan saat 

ini sudah 

sesuai 

Tidak , sudah 

menjadi 

tanggung 

jawab saya. 

Tidak, sudah 

menjadi tugas 

dan tanggung 

jawab yang 

harus 

dilaksanakan 

Tidak, sudah 

menjadi tanggung 

jawab saya 

sebagai karyawan 

5 Res berpendapat bahwa 

sudah menjadi tugas dan 

tanggung jawab 

1 Res menjawab 

konsisten, berkompetensi, 

 1 Res lainnya 



62 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

karyawan perusahaan 

ini 

dengan baik. berpendapat komitmen 

yang harus dilaksanakan 

dengan baik sebagai 

karyawan 

3 Bagaimana 

hubungan anda 

dengan rekan kerja 

selama bekerja di 

perusahaan ini? 

- Ya  - Tidak 

Alasan :  

Nyaman, 

harmonis tidak 

ada masalah 

sehingga dapat 

berkomunikasi 

dengan baik. 

Nyaman, 

saling 

menghargai 

dan  

menghormati 

satu sama lain 

Nyaman, 

tidak ada 

perkelahian 

sesama 

karyawan 

Nyaman, 

rekan kerja 

mampu untuk 

bekerjasama 

dan 

menghargai 

satu sama 

lainnya 

Nyaman, saling 

menghormati 

satu sama lain 

Nyaman, tidak 

ada perselisihan 

sesama 

karyawan. 

Nyaman, selama 

bekerja tidak ada 

perselisihan 

1 Res berpendapat 

harmonis 

3 Res saling menghargai 

dan amenghormati 

3 Res tidak ada 

perselisihan dan 

persaingan sehingga 

dapat berkomunikasi 

dengan baik 

4 Apakah terdapat 

perbedaan 

perlakuan pimpinan 

antara karyawan 

Tidak, 

pimpinan 

berperilaku 

dengan baik 

Tidak , 

pimpinan 

berlaku adil 

dan bijaksana 

Tidak, 

pimipinan 

memberikan 

kebijaksanaan 

Tidak, 

menganggap 

semua 

karyawan 

Tidak, semua 

karyawan 

dianggap sama 

Tidak, pimpinan 

tidak pernah 

membandingkan 

karyawan satu 

Tidak, bos tidak 

pernah 

mengistimewakan 

karyawan satu 

5 Res berpendapat 

pimpinan adil 

menganggap semua 

karyawan sama  
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satu dengan yang 

lain? 

- Ya  - Tidak 

Alasan : 

dan tidak 

membeda- 

bedakan. 

dalam 

mengarahkan 

para 

karyawannya. 

dalam 

mengarahkan 

semua 

karyawan 

sama dengna yang 

lain 

dengan yang lain. 2 Res menjwab bijaksana 

sehingga pimpinan tidak 

pernah membeda- 

bedakan karyawan. 

5 Apakah penempatan 

kerja sudah sesuai 

dengan keahlian 

yang anda miliki? 

- Ya  - Tidak 

Alasan : 

Ya, sudah 

sesuai dengan 

job saya. 

Ya , pekerjaan 

yang saya 

lakukan sudah 

sesuai. 

Ya, pekerjaan 

yang 

diberikan 

sudah sesuai 

dengan 

kemampuan 

saya. 

Ya, karena 

sudah sesuai 

dengan 

bidang saya. 

Ya, sudah 

sesuai dengan 

mampu 

memberikan 

peluang bagi 

saya. 

Ya, sudah sesuai 

dengan 

pekerjaan saya. 

Ya, penempatan 

sudah sesuai 

dengan pekerjaan.  

7 Res berpendapat sudah 

sesuai dengan job dan 

memberikan peluang 

sehingga penempatan 

kerja sudah sesuai dengan 

pekerjaan masing- 

masing karyawan 

6 Apakah upaya yang 

sudah anda lakukan 

untuk meningkatkan 

kepuasan kerja? 

Disiplin, 

bertanggung 

jawab, selalu 

tepat waktu 

Bekerja 

dengan hati ( 

ikhlas dan 

tulus), untuk 

memberikan 

hasil yang 

Bekerja 

profesional, 

bekerjasama 

untuk 

mencapai 

tujuan yang 

Bekerja 

dengan 

disiplin, 

profesional, 

serta bekerja 

dengan hati. 

Bekerja 

profesional, 

kerja target, 

tepat waktu 

dan 

bekerjasama 

Tidak 

menjadikan 

beban, bekerja 

untuk tujuan 

bersama, dan 

bekerja secara 

Disiplin, 

bertanggung 

jawab atas 

pekerjaan, 

memahami tugas 

yang diberikan. 

3 Res Disiplin, 

bertanggungjawab, tepat 

waktu dan mampu 

memahami tugas yang 

diberikan 

2  Res bekerja dengan 
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baik bagi 

perusahaan, 

disiplin, 

bertanggung 

jawab atas 

pekerjaan. 

sama dan 

mammpu 

memahami 

tugas. 

dengan baik. profesional. hati dan tidak menjadikan 

pekerjaan sebagai beban 

2 Res profesional dan 

kerja target sehingga 

mampu memberikan hasil 

yang terbaik untuk 

perusahaan demi 

mencapai tujuan bersama. 
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LAMPIRAN 3 

HASIL KUESIONER 
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Kuesioner Penelitian 

A. PENGANTAR 

Perihal  : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Lampiran : Satu berkas 

 

Yang terhormat,  

Sdr/Sdri Karyawan 

CV. SINAR JAYA 

di Semarang 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : “ Analisis Kepuasan Kerja dan 

Upaya Meningkatkan Kepuasan Kerja Karyawan di CV. SINAR JAYA 

Semarang” maka saya memohon dengan hormat Sdr/Sdri  berkenan mengisi 

kuesioner di bawah ini dan memberi data secukupnya. 

Mengingat kuesioner ini tidak dimaksudkan dengan kepentingan di luar penulisan 

skripsi, maka saya memohon kepada Sdr/Sdri berkenan memberikan jawaban 

sesuai dengan kondisi dan menjawab apa adanya. Setiap jawaban Sdr/Sdri berikan 

merupakan bantuan yang sangat berharga bagi saya dalam penulisan Skripsi ini. 

Oleh karena itu, atas perhatian, jawaban dan kerjasama yang Sdr/Sdri berikan, 

saya mengucapkan terima kasih. 

      Semarang,  

        Hormat saya,  

 

        Jenny Christiyani 
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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN UPAYA UNTUK 

MENINGKATKAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. 

SINAR JAYA 

 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden   :  

 

2. Umur     : 

 

3. Jenis Kelamin   : 

 

4. Lama Bekerja   : 

 

5. Jabatan    : 

 

6. Pendidikan terakhir  : 

       7.  Rata- rata pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari- hari : 

a. 250.000 - 500.000 

 

b. 500.000 - 750.000 

 

c. 750.000 - 1.000.000 

 

8. Rata- rata penghasilan per bulan : 

 

a. 1.200.000 - 1.500.000 

 

b. 1.600.000 – 1.800.000 

 

c. > 2.000.000 

 

 

A. Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

1. Mohon diisi sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk 

identitas responden) 

2. Mohon diberi tanda () pada pilihan tanggapan yang paling sesuai 

dengan keadaan Bapak/Saudara rasakan atau alami 
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Petunjuk Pengisian 

Pada pernyataan berikut Bapak/Saudara dimohon untuk memberikan tanda 

checklist (pilihan diberi tanda “  “ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yang 

paling sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara sehari- hari. 

Pilihlan jawaban yang tersedia: 

 

SS : Sangat Setuju N :Netral  STS : Sangat Tidak Setuju  

S : Setuju  TS : Tidak Setuju   

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas karena gaji yang 

diterima saat ini sesuai. 

     

2 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari. 

     

3 Saya merasa puas karena perusahaan 

sudah memberikan gaji tepat pada 

waktunya.  

     

4 Saya merasa puas karena meningkatkan 

gaji kepada karyawan yang rajin dan 

selalu tepat waktu. 

     

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas karena antar karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

     

6 Saya merasa puas ketika interaksi antar 

sesama karyawan maupun dengan 

pimpinan terjalin cukup baik. 

     

7 Saya merasa puas dengan mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

     

8 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan 

     

9 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 

     

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

10 Saya merasa puas dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan 

dengan baik. 

     

11 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

saya yang dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
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12 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

yang memberikan saya peluang dengan 

menggunakan kemampuan yang saya 

miliki. 

     

13 Saya merasa puas karena bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi beban. 

     

14 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

     

Kepuasan Terhadap Pimpinan      

15 Saya merasa puas dengan perlakuan adil 

pimpinan dan tidak membeda- bedakan 

kepada semua karyawan. 

     

16 Saya merasa puas pimpinan memberikan 

kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawannya 

     

17 Saya merasa puas karena pimpinan 

memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik. 

     

No Pertanyaan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan gaji kepada karyawan 

yang rajin dan selalu tepat waktu. 

     

2 Memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan 

     

3 Menerima kritik dan saran yang 

dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

     

4 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 

     

5 Perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. 

     

6 Perlakuan adil pimpinan dan tidak 

membeda- bedakan kepada semua 

karyawan. 

     

7 Memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik agar karyawan memahami tugas 

yang diberikan. 

     

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung jawab dan memahami 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda pada waktu bekerja 

kemudian tuliskan pula alasannya. 

1. Apakah gaji yang anda terima saat bekerja dirasa sudah sesuai ? 

 Ya  

 Tidak   

Alasan :    

2. Apakah tuntutan pekerjaan yang diberikan perusahaan sangat membebani 

anda ? 

 Ya  

 Tidak  

Alasan : 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja selama bekerja di 

perusahaan tersebut? 

 Nyaman  

 Tidak  

Alasan : 

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pimpinan antara karyawan satu 

dengan karyawan yang lain? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : 

5. Apakah penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian yang anda miliki? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : 

6. Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

Alasan : 

 

2 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 

     

3 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

     

4 Disiplin waktu.      

5 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 

     

6 Bekerja hati dan tidak membuat 

pekerjaan menjadi beban karena sudah 

menjadi tanggung jawab  
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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. SINAR JAYA 

 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden   :  Adi Candra Sugiyanto 

 

2. Umur     : 31 tahun 

 

3. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

 

4. Lama Bekerja   : 5 tahun 

 

5. Jabatan    : Bagian Marketing 

 

6. Pendidikan terakhir  : S1 – Teknik Arsitektur 

       7. Rata- rata pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari- hari : c. 750.000- 

1.000.000 

a. 250.000 - 500.000 

 

b. 500.000 - 750.000 

 

c. 750.000 - 1.000.000 

8. Rata- rata penghasilan per bulan : c. > 2.000.000 

 

a. 1.200.000 - 1.500.000 

 

b. 1.600.000 – 1.800.000 

 

c. > 2.000.000 

 

 

 

A. Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

3. Mohon diisi sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk 

identitas responden) 

4. Mohon diberi tanda () pada pilihan tanggapan yang paling 

sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara rasakan atau alami 
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Petunjuk Pengisian 

Pada pernyataan berikut Bapak/Saudara dimohon untuk memberikan tanda 

checklist (pilihan diberi tanda “  “ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yang 

paling sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara sehari- hari. 

Pilihlan jawaban yang tersedia: 

 

SS : Sangat Setuju N :Netral  STS : Sangat Tidak Setuju  

S : Setuju  TS : Tidak Setuju   

No Keterangan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas karena gaji yang 

diterima saat ini sesuai. 
     

2 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari. 
     

3 Saya merasa puas karena perusahaan 

sudah memberikan gaji tepat pada 

waktunya.  

     

4 Saya merasa puas karena meningkatkan 

gaji kepada karyawan yang rajin dan 

selalu tepat waktu. 

     

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas karena antar karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

     

6 Saya merasa puas ketika interaksi antar 

sesama karyawan maupun dengan 

pimpinan terjalin cukup baik. 

     

7 Saya merasa puas dengan mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

     

8 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan 
     

9 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
     

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

10 Saya merasa puas dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan 

dengan baik. 

     

11 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

saya yang dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 

     

12 Saya merasa puas terhadap pekerjaan      
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yang memberikan saya peluang dengan 

menggunakan kemampuan yang saya 

miliki. 

13 Saya merasa puas karena bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi beban. 

     

14 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

     

Kepuasan Terhadap Pimpinan      

15 Saya merasa puas dengan perlakuan adil 

pimpinan dan tidak membeda- bedakan 

kepada semua karyawan. 

     

16 Saya merasa puas pimpinan memberikan 

kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawannya 

     

17 Saya merasa puas karena pimpinan 

memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik. 

     

No Pertanyaan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan gaji kepada karyawan 

yang rajin dan selalu tepat waktu. 
     

2 Memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan. 
     

3 Menerima kritik dan saran yang 

dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

     

4 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 

     

5 Perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. 
     

6 Perlakuan adil pimpinan dan tidak 

membeda- bedakan kepada semua 

karyawan. 

     

7 Memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik agar karyawan memahami tugas 

yang diberikan. 
     

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung jawab dan memahami 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
     

2 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk      
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DAFTAR PERTANYAAN 

Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda pada waktu bekerja 

kemudian tuliskan pula alasannya. 

1. Apakah gaji yang anda terima saat bekerja dirasa sudah sesuai ? 

 Ya  

 Tidak   

Alasan : Ya, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga  

2. Apakah tuntutan pekerjaan yang diberikan perusahaan sangat membebani 

anda ? 

 Ya  

 Tidak 

Alasan : Tidak, sudah menjadi tanggung jawab dan harus konsisten 

terhadap pekerjaam 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja selama bekerja di 

perusahaan tersebut? 

 Nyaman  

 Tidak  

Alasan : Nyaman, harmonis, tidak ada masalah sehingga dapat 

berkomunikasi dengan baik 

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pimpinan antara karyawan satu 

dengan karyawan yang lain? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Tidak, pimpinan berperlilaku dengan baik dan tidak membeda-

bedakan 

5. Apakah penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian yang anda miliki? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Ya, sudah sesuai dengan pekerjaan saya 

6. Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

Alasan : disiplin, bertanggung jawab, tepat waktu 

mencapai tujuan yang sama. 

3 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

     

4 Disiplin waktu.      

5 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
     

6 Bekerja hati dan tidak membuat 

pekerjaan menjadi beban karena sudah 

menjadi tanggung jawab  
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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. SINAR JAYA 

 

 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden   : Lidia Kristiyani 

 

2. Umur     : 25 tahun 

 

3. Jenis Kelamin   : Perempuan 

 

4. Lama Bekerja   : 3 tahun 

 

5. Jabatan    : Administrasi 

 

6. Pendidikan terakhir  : SMA 

       7.  Rata- rata pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari- hari : a. 250.000 

– 500.000 

a. 250.000 - 500.000 

 

b. 500.000 - 750.000 

 

c. 750.000 - 1.000.000 

 

8. Rata- rata penghasilan per bulan : a. 1.200.000 – 1.500.000 

 

a. 1.200.000 - 1.500.000 

 

b. 1.600.000 – 1.800.000 

 

c. > 2.000.000 

 

 

 

A. Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

1. Mohon diisi sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk 

identitas responden) 

2. Mohon diberi tanda () pada pilihan tanggapan yang paling 

sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara rasakan atau alami 
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Petunjuk Pengisian 

Pada pernyataan berikut Bapak/Saudara dimohon untuk memberikan tanda 

checklist (pilihan diberi tanda “  “ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yang 

paling sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara sehari- hari. 

Pilihlan jawaban yang tersedia: 

 

SS : Sangat Setuju N :Netral  STS : Sangat Tidak Setuju  

S : Setuju  TS : Tidak Setuju   

No Keterangan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas karena gaji yang 

diterima saat ini sesuai. 
     

2 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari. 

     

3 Saya merasa puas karena perusahaan 

sudah memberikan gaji tepat pada 

waktunya.  

     

4 Saya merasa puas karena meningkatkan 

gaji kepada karyawan yang rajin dan 

selalu tepat waktu. 

     

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas karena antar karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

     

6 Saya merasa puas ketika interaksi antar 

sesama karyawan maupun dengan 

pimpinan terjalin cukup baik. 

     

7 Saya merasa puas dengan mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

     

8 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan 
     

9 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
     

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

10 Saya merasa puas dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan 

dengan baik. 

     

11 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

saya yang dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 

     

12 Saya merasa puas terhadap pekerjaan      
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yang memberikan saya peluang dengan 

menggunakan kemampuan yang saya 

miliki. 

13 Saya merasa puas karena bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi beban. 

     

14 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

     

Kepuasan Terhadap Pimpinan      

15 Saya merasa puas dengan perlakuan adil 

pimpinan dan tidak membeda- bedakan 

kepada semua karyawan. 

     

16 Saya merasa puas pimpinan memberikan 

kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawannya 

     

17 Saya merasa puas karena pimpinan 

memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik. 

     

No Pertanyaan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan gaji kepada karyawan 

yang rajin dan selalu tepat waktu. 
     

2 Memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan. 
     

3 Menerima kritik dan saran yang 

dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

     

4 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 

     

5 Perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. 
     

6 Perlakuan adil pimpinan dan tidak 

membeda- bedakan kepada semua 

karyawan. 

     

7 Memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik agar karyawan memahami tugas 

yang diberikan. 

     

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung jawab dan memahami 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
     

2 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk      
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DAFTAR PERTANYAAN 

Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda pada waktu bekerja 

kemudian tuliskan pula alasannya. 

1. Apakah gaji yang anda terima saat bekerja dirasa sudah sesuai ? 

 Ya  

 Tidak   

Alasan : Ya, karena pimpinan memberikan gaji sesuai dengan standar 

perusahaan dan sesuai bidang pekerjaan tiap karyawan    

2. Apakah tuntutan pekerjaan yang diberikan perusahaan sangat membebani 

anda ? 

 Ya  

 Tidak 

Alasan : Tidak, karena sesuai dengan keahlian atau kompetensi yang 

dimiliki tiap karyawan 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja selama bekerja di 

perusahaan tersebut? 

 Nyaman  

 Tidak  

Alasan : Nyaman, karena saling menghargai dan menghormati satu sama 

lain 

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pimpinan antara karyawan satu 

dengan karyawan yang lain? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan :Tidak, karena pimpinan berlaku adil dan bijaksana dalam 

mengarahkan para karyawannya 

5. Apakah penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian yang anda miliki? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Ya, karena pekerjaan yang saya lakukan sudah sesuai 

6. Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

Alasan :  bekerja dengan ikhlas dan tulus untuk memberikan hasil yang 

baik untuk perusahaan, disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaan 

mencapai tujuan yang sama. 

3 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

     

4 Disiplin waktu.      

5 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
     

6 Bekerja hati dan tidak membuat 

pekerjaan menjadi beban karena sudah 

menjadi tanggung jawab  
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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. SINAR JAYA 

 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden   : Nur Hidayat 

 

2. Umur     : 39 tahun 

 

3. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

 

4. Lama Bekerja   : 5 tahun 

 

5. Jabatan    : Bagian Produksi 

 

6. Pendidikan terakhir  : SMA 

       7.  Rata- rata pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari- hari : c.750.000 

– 1.000.000 

a. 250.000 - 500.000 

 

b. 500.000 - 750.000 

 

c. 750.000 - 1.000.000 

 

8. Rata- rata penghasilan per bulan : c. >2.000.000 

 

a. 1.200.000 - 1.500.000 

 

b. 1.600.000 – 1.800.000 

 

c. > 2.000.000 

 

 

A. Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

1. Mohon diisi sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk 

identitas responden) 

2. Mohon diberi tanda () pada pilihan tanggapan yang paling 

sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara rasakan atau alami 
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Petunjuk Pengisian 

Pada pernyataan berikut Bapak/Saudara dimohon untuk memberikan tanda 

checklist (pilihan diberi tanda “  “ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yang 

paling sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara sehari- hari. 

Pilihlan jawaban yang tersedia: 

 

SS : Sangat Setuju N :Netral  STS : Sangat Tidak Setuju  

S : Setuju  TS : Tidak Setuju   

No Keterangan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas karena gaji yang 

diterima saat ini sesuai. 
     

2 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari. 

     

3 Saya merasa puas karena perusahaan 

sudah memberikan gaji tepat pada 

waktunya.  
     

4 Saya merasa puas karena meningkatkan 

gaji kepada karyawan yang rajin dan 

selalu tepat waktu. 

     

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas karena antar karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

   

  

6 Saya merasa puas ketika interaksi antar 

sesama karyawan maupun dengan 

pimpinan terjalin cukup baik. 

   

  

7 Saya merasa puas dengan mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

   

  

8 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan 
   

  

9 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
   

  

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

10 Saya merasa puas dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan 

dengan baik. 
   

  

11 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

saya yang dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
   

  

12 Saya merasa puas terhadap pekerjaan      
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yang memberikan saya peluang dengan 

menggunakan kemampuan yang saya 

miliki. 

13 Saya merasa puas karena bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi beban. 

   

  

14 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

   

  

Kepuasan Terhadap Pimpinan      

15 Saya merasa puas dengan perlakuan adil 

pimpinan dan tidak membeda- bedakan 

kepada semua karyawan. 
   

  

16 Saya merasa puas pimpinan memberikan 

kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawannya 

   

  

17 Saya merasa puas karena pimpinan 

memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik. 

   

  

No Pertanyaan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan gaji kepada karyawan 

yang rajin dan selalu tepat waktu. 
   

  

2 Memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan. 
   

  

3 Menerima kritik dan saran yang 

dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

   

  

4 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 

   

  

5 Perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. 
   

  

6 Perlakuan adil pimpinan dan tidak 

membeda- bedakan kepada semua 

karyawan. 

   

  

7 Memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik agar karyawan memahami tugas 

yang diberikan. 
 

    

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung jawab dan memahami 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
  

   

2 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk      
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DAFTAR PERTANYAAN 

Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda pada waktu bekerja 

kemudian tuliskan pula alasannya. 

1. Apakah gaji yang anda terima saat bekerja dirasa sudah sesuai ? 

 Ya  

 Tidak   

Alasan : Ya, sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga   

2. Apakah tuntutan pekerjaan yang diberikan perusahaan sangat membebani 

anda ? 

 Ya  

 Tidak 

Alasan : Tidak, sudah menjadi komitmen saya di perusahaan tersebut 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja selama bekerja di 

perusahaan tersebut? 

 Nyaman  

 Tidak  

Alasan : Nyaman, tidak ada perkelahian sesama karyawan 

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pimpinan antara karyawan satu 

dengan karyawan yang lain? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan: Tidak, pimpinan memberikan kebijaksanaan dalam 

mengarahkan semua karyawan 

5. Apakah penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian yang anda miliki? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Ya, pekerjaan yang diberikan sudah sesuai dengankemampuan 

yang saya miliki 

6. Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

Alasan : bekerja secara profesional bersama-sama untuk mencapai tujuan 

dan mampu memahami tugas 

mencapai tujuan yang sama. 

3 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 
  

   

4 Disiplin waktu.      

5 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
  

   

6 Bekerja hati dan tidak membuat 

pekerjaan menjadi beban karena sudah 

menjadi tanggung jawab  
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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. SINAR JAYA 

 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden   : Whempy Adi 

 

2. Umur     : 26 tahun 

 

3. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

 

4. Lama Bekerja   : 6 tahum 

 

5. Jabatan    : Bagian Produksi 

 

6. Pendidikan terakhir  : SMA 

 

       7.  Rata- rata pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari- hari : b. 500.000 

– 750.000 

a. 250.000 - 500.000 

 

b. 500.000 - 750.000 

 

c. 750.000 - 1.000.000 

 

8. Rata- rata penghasilan per bulan : a. 1.200.000 – 1.500.000 

 

a. 1.200.000 - 1.500.000 

 

b. 1.600.000 – 1.800.000 

 

c. > 2.000.000 

 

 

A. Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

1. Mohon diisi sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk 

identitas responden) 

2. Mohon diberi tanda () pada pilihan tanggapan yang paling 

sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara rasakan atau alami 
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Petunjuk Pengisian 

Pada pernyataan berikut Bapak/Saudara dimohon untuk memberikan tanda 

checklist (pilihan diberi tanda “  “ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yang 

paling sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara sehari- hari. 

Pilihlan jawaban yang tersedia: 

 

SS : Sangat Setuju N :Netral  STS : Sangat Tidak Setuju  

S : Setuju  TS : Tidak Setuju   

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas karena gaji yang 

diterima saat ini sesuai. 
   

  

2 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari. 

   

  

3 Saya merasa puas karena perusahaan 

sudah memberikan gaji tepat pada 

waktunya.  
   

  

4 Saya merasa puas karena meningkatkan 

gaji kepada karyawan yang rajin dan 

selalu tepat waktu. 

   

  

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas karena antar karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
   

  

6 Saya merasa puas ketika interaksi antar 

sesama karyawan maupun dengan 

pimpinan terjalin cukup baik. 

   

  

7 Saya merasa puas dengan mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

   

  

8 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan 

   

  

9 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
 

    

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

10 Saya merasa puas dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan 

dengan baik. 

 

 

   

11 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

saya yang dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 

 

 

   

12 Saya merasa puas terhadap pekerjaan      
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yang memberikan saya peluang dengan 

menggunakan kemampuan yang saya 

miliki. 

13 Saya merasa puas karena bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi beban. 
  

   

14 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

  

   

Kepuasan Terhadap Pimpinan      

15 Saya merasa puas dengan perlakuan adil 

pimpinan dan tidak membeda- bedakan 

kepada semua karyawan. 

 

  

  

16 Saya merasa puas pimpinan memberikan 

kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawannya 

 

  

  

17 Saya merasa puas karena pimpinan 

memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik. 

 

  

  

No Pertanyaan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan gaji kepada karyawan 

yang rajin dan selalu tepat waktu. 
   

  

2 Memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan. 
   

  

3 Menerima kritik dan saran yang 

dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

   

  

4 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 

   

  

5 Perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. 
   

  

6 Perlakuan adil pimpinan dan tidak 

membeda- bedakan kepada semua 

karyawan. 

 

  

  

7 Memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik agar karyawan memahami tugas 

yang diberikan. 

 

  

  

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung jawab dan memahami 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
  

   

2 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda pada waktu bekerja 

kemudian tuliskan pula alasannya. 

1. Apakah gaji yang anda terima saat bekerja dirasa sudah sesuai ? 

 Ya  

 Tidak   

Alasan : karena pengeluaran cukup untuk memenuhi kebutuhan  

2. Apakah tuntutan pekerjaan yang diberikan perusahaan sangat membebani 

anda ? 

 Ya  

 Tidak 

Alasan : karena pekerjaan yang saya lakukan saat ini sudah sesuai 

dengan keahlian saya 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja selama bekerja di 

perusahaan tersebut? 

 Nyaman  

 Tidak  

Alasan : karena rekan kerja bisa diajak kerjasama 

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pimpinan antara karyawan satu 

dengan karyawan yang lain? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : pimpinan menganggap semua karyawan sama Apakah 

penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian yang anda miliki? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : karena sudah sesuai dengan bidang saya 

5. Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

 Alasan : karena sudah sesuai dengan bidang saya 

6.  Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

 Alasan : bekerja secara profesional bersama-sama untuk mencapai tujuan 

dan mampu    memahami tugas 

 

3 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

  

   

4 Disiplin waktu.      

5 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
  

   

6 Bekerja hati dan tidak membuat 

pekerjaan menjadi beban karena sudah 

menjadi tanggung jawab  
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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. SINAR JAYA 

 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden   : Pulung 

 

2. Umur     : 32 tahun 

 

3. Jenis Kelamin   : laki- laki 

 

4. Lama Bekerja   : 5 tahun 

 

5. Jabatan    : Bagian produksi 

 

6. Pendidikan terakhir  : SMK 

       7.  Rata- rata pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari- hari : b. 500.000 

– 750.000 

a. 250.000 - 500.000 

 

b. 500.000 - 750.000 

 

c. 750.000 - 1.000.000 

 

8. Rata- rata penghasilan per bulan : a. 1.200.000 – 1.500.000 

 

a. 1.200.000 - 1.500.000 

 

b. 1.600.000 – 1.800.000 

 

c. > 2.000.000 

 

 

 

 

A. Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

1. Mohon diisi sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk 

identitas responden) 

2. Mohon diberi tanda () pada pilihan tanggapan yang paling 

sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara rasakan atau alami 
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Petunjuk Pengisian 

Pada pernyataan berikut Bapak/Saudara dimohon untuk memberikan tanda 

checklist (pilihan diberi tanda “  “ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yang 

paling sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara sehari- hari. 

Pilihlan jawaban yang tersedia: 

 

SS : Sangat Setuju N :Netral  STS : Sangat Tidak Setuju  

S : Setuju  TS : Tidak Setuju   

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas karena gaji yang 

diterima saat ini sesuai. 
   

  

2 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari. 

   

  

3 Saya merasa puas karena perusahaan 

sudah memberikan gaji tepat pada 

waktunya.  

   

  

4 Saya merasa puas karena meningkatkan 

gaji kepada karyawan yang rajin dan 

selalu tepat waktu. 
   

  

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas karena antar karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

   

  

6 Saya merasa puas ketika interaksi antar 

sesama karyawan maupun dengan 

pimpinan terjalin cukup baik. 

   

  

7 Saya merasa puas dengan mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

   

  

8 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan 

   

  

9 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
   

  

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

10 Saya merasa puas dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan 

dengan baik. 

   

  

11 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

saya yang dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 

   

  

12 Saya merasa puas terhadap pekerjaan      
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yang memberikan saya peluang dengan 

menggunakan kemampuan yang saya 

miliki. 

13 Saya merasa puas karena bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi beban. 

 

 

   

14 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

 

 

   

Kepuasan Terhadap Pimpinan      

15 Saya merasa puas dengan perlakuan adil 

pimpinan dan tidak membeda- bedakan 

kepada semua karyawan. 

 

  

  

16 Saya merasa puas pimpinan memberikan 

kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawannya 

 

  

  

17 Saya merasa puas karena pimpinan 

memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik. 

 

  

  

No Pertanyaan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan gaji kepada karyawan 

yang rajin dan selalu tepat waktu. 

 
  

  

2 Memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan. 

 
  

  

3 Menerima kritik dan saran yang 

dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

 

  

  

4 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 

 

  

  

5 Perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. 

 
  

  

6 Perlakuan adil pimpinan dan tidak 

membeda- bedakan kepada semua 

karyawan. 

   

  

7 Memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik agar karyawan memahami tugas 

yang diberikan. 
   

  

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung jawab dan memahami 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

 
  

  

2 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk      
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DAFTAR PERTANYAAN 

Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda pada waktu bekerja 

kemudian tuliskan pula alasannya. 

1. Apakah gaji yang anda terima saat bekerja dirasa sudah sesuai ? 

 Ya  

 Tidak   

Alasan : Ya, karena gaji yang diberikan oleh perusahaan sudah bisa 

untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari  

2. Apakah tuntutan pekerjaan yang diberikan perusahaan sangat membebani 

anda ? 

 Ya  

 Tidak 

Alasan : Ya, karena sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai 

karyawan 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja selama bekerja di 

perusahaan tersebut? 

 Nyaman  

 Tidak  

Alasan : Nyaman, sama- sama saling menghormati satu sama lain 

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pimpinan antara karyawan satu 

dengan karyawan yang lain? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Tidak, semua karyawan dianggap sama 

5. Apakah penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian yang anda miliki? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Ya, sudah sesuai kemampuan saya dan mampu 

memberikan peluang bagi saya 

6. Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

Alasan : bekerja secara profesional, kerja target, bekerja dapat terselesaikan 

dengan tepat waktu, mampu bekerja sama dengan baik 

 

mencapai tujuan yang sama. 

3 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

 

  

  

4 Disiplin waktu.      

5 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 

 
  

  

6 Bekerja hati dan tidak membuat 

pekerjaan menjadi beban karena sudah 

menjadi tanggung jawab  
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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. SINAR JAYA 

 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden   : Candra 

 

2. Umur     : 24 tahun 

 

3. Jenis Kelamin   : laki- laki 

 

4. Lama Bekerja   : 5 tahun 

 

5. Jabatan    : Bagian finishing 

 

6. Pendidikan terakhir  : SMA 

       7.  Rata- rata pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari- hari : a. 

250.000- 500.000 

a. 250.000 - 500.000 

 

b. 500.000 - 750.000 

 

c. 750.000 - 1.000.000 

 

8. Rata- rata penghasilan per bulan : a. 1.200.000 – 1.500.000 

 

a. 1.200.000 - 1.500.000 

 

b. 1.600.000 – 1.800.000 

 

c. > 2.000.000 

 

A. Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

1. Mohon diisi sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk 

identitas responden) 

2. Mohon diberi tanda () pada pilihan tanggapan yang paling 

sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara rasakan atau alami 
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Petunjuk Pengisian 

Pada pernyataan berikut Bapak/Saudara dimohon untuk memberikan tanda 

checklist (pilihan diberi tanda “  “ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yang 

paling sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara sehari- hari. 

Pilihlan jawaban yang tersedia: 

 

SS : Sangat Setuju N :Netral  STS : Sangat Tidak Setuju  

S : Setuju  TS : Tidak Setuju   

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas karena gaji yang 

diterima saat ini sesuai. 

 
 

   

2 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari. 

 

 

   

3 Saya merasa puas karena perusahaan 

sudah memberikan gaji tepat pada 

waktunya.  

 

 

   

4 Saya merasa puas karena meningkatkan 

gaji kepada karyawan yang rajin dan 

selalu tepat waktu. 

 

 

   

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas karena antar karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

  

   

6 Saya merasa puas ketika interaksi antar 

sesama karyawan maupun dengan 

pimpinan terjalin cukup baik. 
  

   

7 Saya merasa puas dengan mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

  

   

8 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan 

  

   

9 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
  

   

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

10 Saya merasa puas dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan 

dengan baik. 

 

  

  

11 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

saya yang dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 

 

  

  

12 Saya merasa puas terhadap pekerjaan      
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yang memberikan saya peluang dengan 

menggunakan kemampuan yang saya 

miliki. 

13 Saya merasa puas karena bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi beban. 

  

   

14 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 
  

   

Kepuasan Terhadap Pimpinan      

15 Saya merasa puas dengan perlakuan adil 

pimpinan dan tidak membeda- bedakan 

kepada semua karyawan. 

 

 

   

16 Saya merasa puas pimpinan memberikan 

kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawannya 

 

 

   

17 Saya merasa puas karena pimpinan 

memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik. 

 

 

   

No Pertanyaan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan gaji kepada karyawan 

yang rajin dan selalu tepat waktu. 

 
  

  

2 Memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan. 

 
  

  

3 Menerima kritik dan saran yang 

dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

 

  

  

4 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 

  

   

5 Perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. 
  

   

6 Perlakuan adil pimpinan dan tidak 

membeda- bedakan kepada semua 

karyawan. 

  

   

7 Memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik agar karyawan memahami tugas 

yang diberikan. 

  

   

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung jawab dan memahami 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
  

   

2 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda pada waktu bekerja 

kemudian tuliskan pula alasannya. 

1. Apakah gaji yang anda terima saat bekerja dirasa sudah sesuai ? 

 Ya  

 Tidak   

Alasan : Ya, gaji yang saya terima mampu mencukupi kebutuhan  

2. Apakah tuntutan pekerjaan yang diberikan perusahaan sangat membebani 

anda ? 

 Ya  

 Tidak 

Alasan : Tidak, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan dengan baik 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja selama bekerja di 

perusahaan tersebut? 

 Nyaman  

 Tidak  

Alasan : Nyaman, tidak ada perselisihan sesama karyawan 

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pimpinan antara karyawan satu 

dengan karyawan yang lain? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Tidak, pimpinan tidak pernah membandingkan karyawan satu 

dengan yang lain 

5. Apakah penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian yang anda miliki? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Ya, sudah sesuai dengan pekerjaan saya 

6. Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

Alasan : bekerja dengan hati dan tidak menjadikan beban, bekerja dengan 

baik untuk tujuan bersama dan bekerja profesional 

3 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

  

   

4 Disiplin waktu.      

5 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
  

   

6 Bekerja hati dan tidak membuat 

pekerjaan menjadi beban karena sudah 

menjadi tanggung jawab  
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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. SINAR JAYA 

 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden   : Mohammad  

 

2. Umur     : 25 ahun 

 

3. Jenis Kelamin   : laki- laki 

 

4. Lama Bekerja   : 6 tahun 

 

5. Jabatan    : Bagian pengiriman 

 

6. Pendidikan terakhir  : SMA 

       7.  Rata- rata pengeluaran per bulan untuk kebutuhan sehari- hari : b. 

500.000-750.000 

a. 250.000 - 500.000 

 

b. 500.000 - 750.000 

 

c. 750.000 - 1.000.000 

 

8. Rata- rata penghasilan per bulan : a. 1.200.000 – 1.500.000 

 

a. 1.200.000 - 1.500.000 

 

b. 1.600.000 – 1.800.000 

 

c. > 2.000.000 

 

 

 

A. Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

1. Mohon diisi sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk 

identitas responden) 

2. Mohon diberi tanda () pada pilihan tanggapan yang paling 

sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara rasakan atau alami 
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Petunjuk Pengisian 

Pada pernyataan berikut Bapak/Saudara dimohon untuk memberikan tanda 

checklist (pilihan diberi tanda “  “ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yang 

paling sesuai dengan keadaan Bapak/Saudara sehari- hari. 

Pilihlan jawaban yang tersedia: 

 

SS : Sangat Setuju N :Netral  STS : Sangat Tidak Setuju  

S : Setuju  TS : Tidak Setuju   

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas karena gaji yang 

diterima saat ini sesuai. 
   

  

2 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari. 
   

  

3 Saya merasa puas karena perusahaan 

sudah memberikan gaji tepat pada 

waktunya.  

   

  

4 Saya merasa puas karena meningkatkan 

gaji kepada karyawan yang rajin dan 

selalu tepat waktu. 

   

  

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas karena antar karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
   

  

6 Saya merasa puas ketika interaksi antar 

sesama karyawan maupun dengan 

pimpinan terjalin cukup baik. 

   

  

7 Saya merasa puas dengan mendapat 

kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

   

  

8 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan 
   

  

9 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk 

mencapai tujuan yang sama. 
   

  

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

10 Saya merasa puas dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan 

dengan baik. 
  

   

11 Saya merasa puas terhadap pekerjaan 

saya yang dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
  

   

12 Saya merasa puas terhadap pekerjaan      
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yang memberikan saya peluang dengan 

menggunakan kemampuan yang saya 

miliki. 

13 Saya merasa puas karena bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi beban. 

  

   

14 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 
  

   

Kepuasan Terhadap Pimpinan      

15 Saya merasa puas dengan perlakuan adil 

pimpinan dan tidak membeda- bedakan 

kepada semua karyawan. 

  

   

16 Saya merasa puas pimpinan memberikan 

kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawannya 

  

   

17 Saya merasa puas karena pimpinan 

memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik. 
  

   

No Pertanyaan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan gaji kepada karyawan 

yang rajin dan selalu tepat waktu. 
  

   

2 Memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan. 
  

   

3 Menerima kritik dan saran yang 

dikeluhkan oleh karyawan serta 

bermusyawarah untuk mencari solusi. 

  

   

4 Merekrut pekerja yang saling 

mendukung satu sama lain di dalam 

sebuah pekerjaan. 
  

   

5 Perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. 
  

   

6 Perlakuan adil pimpinan dan tidak 

membeda- bedakan kepada semua 

karyawan. 
  

   

7 Memberikan arahan pekerjaan dengan 

baik agar karyawan memahami tugas 

yang diberikan. 

  

   

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung jawab dan memahami 

tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
   

  

2 Bekerjasama dengan rekan kerja untuk      
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DAFTAR PERTANYAAN 

Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda pada waktu bekerja 

kemudian tuliskan pula alasannya. 

1. Apakah gaji yang anda terima saat bekerja dirasa sudah sesuai ? 

 Ya  

 Tidak   

Alasan : Ya, bisa untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi  

2. Apakah tuntutan pekerjaan yang diberikan perusahaan sangat membebani 

anda ? 

 Ya  

 Tidak 

Alasan : Tidak, sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai karyawan 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja selama bekerja di 

perusahaan tersebut? 

 Nyaman  

 Tidak  

Alasan : Nyaman, selama bekerja tidak ada persaingan 

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pimpinan antara karyawan satu 

dengan karyawan yang lain? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan : Tidak, tidak pernah mengistimewakan karyawan satu dengan 

karyawan yang lainnya 

5. Apakah penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian yang anda miliki? 

 Ya 

 Tidak 

Alasan :  Ya, pekerjaan sudah sesuai dengan bidang saya 

6. Apakah upaya yang sudah anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja: 

Alasan : disiplin, memahami tugas yang diberikan, bertanggung jawab atas 

pekerjaan  

 

mencapai tujuan yang sama. 

3 Bekerja secara profesional dan  

maksimal untuk memenuhi target 

perusahaan. 

   

  

4 Disiplin waktu.      

5 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
   

  

6 Bekerja hati dan tidak membuat 

pekerjaan menjadi beban karena sudah 

menjadi tanggung jawab  

  

 

  



99 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

DATA HASIL TABULASI 
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TABULASI DATA 

No  Pertanyaan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

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

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

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

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

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

7 3 3 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 

 

NO  Upaya Pimpinan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4 4 3 4 4 4 5 

2 5 3 3 4 4 3 4 

3 4 4 3 4 5 4 4 

4 4 4 3 4 5 3 4 

5 4 4 3 4 4 3 5 

6 5 4 4 5 4 5 4 

7 5 4 3 4 5 3 5 
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No  Upaya Karyawan 

1 2 3 4 5 6 

1 4 3 4 4 5 5 

2 5 4 3 4 3 5 

3 4 4 4 5 4 5 

4 4 4 4 4 5 4 

5 4 5 4 3 4 5 

6 3 3 4 4 3 3 

7 5 4 5 5 5 4 
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LAMPIRAN 5 

DATA RESPONDEN 
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DATA RESPONDEN 

NO  NAMA USIA 

(tahun) 

JENIS 

KELAMIN 

LAMA 

BEKERJA 

(tahun) 

PENDIDIKA

N  

JABATAN 

1 Adi Candra 31  Laki- laki 5  S1 Marketing 

2 Lidya 

Kristiyani 

25 Perempuan 3 SMA Administrasi  

3 Nur Widayat  39 Laki- laki 5 SMA Produksi  

4 Whempy 

Adi  

26 Laki- laki 6 SMA Produksi  

5 Pulung 32 Laki- laki 5 SMA Produksi  

6 Candra 24 Laki- laki 5 SMA Finishing  

7 Mohamad 25 Laki- laki 6 SMA Pengiriman 
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