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LAMPIRAN 

KUESIONER 

Responden yang terhormat : 

 Perkenalkan saya mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata Fakultas 

Ekonomi S1 Manajemen yang sedang mengadakan penelitian tentang “Pengaruh 

Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Cipta Eka Ria 

Semarang”. Kali ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuisioner. 

Berikut kuisioner yang saya ajukan,  mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 

memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.  

        

        Hormat saya,  

 

Novita Elsa S 
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I.  Informasi Umum  

Beri tanda centang ( √ ) yang menjadi jawaban pilihan Bapak/Ibu.  

Nama (boleh tidak diisi)           : …………………………   

Jabatan             : …………………………. 

Lama bekerja di organisasi sekarang :  ………………………….bln/thn 

Jenis Kelamin     :       Pria            Wanita  

 Umur     :     <20 tahun             40-50 tahun  

        20-30 tahun         >50 tahun  

         30-40 tahun       

Pendidikan Terakhir   :   SMA     S1  

SMK     S2  

 D3   

 

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner   

1. Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini, dimohon untuk membaca 

pernyataan-pernyataan yang ada dengan cermat kemudian jawablah dengan 

sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.   

2. Beri tanda centang ( √ ) yang menjadi jawaban pilihan Bapak/Ibu di salah  

satu kolom yang tersedia dengan kriteria:   

SS  : Sangat Setuju  

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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KEPUASAN KERJA 

No PERNYATAAN SS S N TS STS 

1. Saya merasa puas dengan hasil 

pekerjaan saya. 

 

     

2. Saya merasa puas dengan gaji yang 

saya terima. 

 

     

3. Saya merasa puas atas cara 

peningkatan jabatan sesuai dengan 

prestasi kerja. 

     

4. Saya merasa puas atas adanya 

pengawasan yang baik dari atasan. 

 

     

5. Saya merasa puas atas dukungan rekan 

kerja untuk pekerjaan saya. 

     

KOMUNIKASI 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 saya merasa bahwa atasan saya 

memiliki kepercayaan terhadap saya 

 

     

2 Saya merasa bahwa saya juga 

memiliki kepercayaan kepada atasan 

saya 

 

     

3 Saya merasa bawha di dalam setiap 

pengambilan keputusan, saya selalu 

diajak berdiskusi dan berkonsultasi 

mengenai kebijakan perusahaan yang 

relevan dengan jabatan saya 

     

4 Saya merasa bahwa saya diberi 

kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat tentang kebijakan perusahaan 

yang akan diambil oleh atasan saya. 

 

     

5 Saya merasa bahwa saya ikut memberi 

dukungan atas setiap kebijakan 

perusahaan yang telah diberlakukan 
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6 Saya merasa bahwa perusahaan ikut 

mendukung perbedaan pendapat yang 

terjadi diantara sesama karyawannya 

     

7 Saya merasa bahwa semua karyawan 

memiliki akses yang mudah terhadap 

informasi yang berkaitan langsung 

dengan pekerjaan  

 

     

8 Saya merasa bahwa semua karyawan 

menerima informasi tentang upaya 

peningkatan kemampuan kerja masing 

– masing guna mengkoordinasikan 

pekerjaannya dengan karyawan yang 

lain di dalam perusahaan. 

     

9 Saya merasa bahwa atasan saya selalu 

menyediakan kesempatan untuk 

mendengarkan dan berdiskusi tentang 

pendapat atau laporan atasan masalah 

– masalah yang saya ajukan kepadanya 

     

10 Saya merasa bahwa saya telah dan 

akan senantian berusaha menunjukkan 

komitmen untuk menghasilkan kinerja 

yang tinggi di dalam perusahaan. 

     

 



52 

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata” 

 

 

LAMPIRAN 

 

Variabel Komunikasi 
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Variabel Kepuasan Kerja 
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UJI REGRESI 
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