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Crosstabs .

Notes

18-MAR-2013 12:05:28

<none>
<none>
<none>

22

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=Jenis_kelamin  BY Usia
/FORMAT= AVALUE TABLES
/CELLS= COUNT TOTAL
/COUNT ROUND CELL .

0:00:00.02
2

116508

Output Created
Comments

Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File

Input

Definition of Missing

Cases Used

Missing Value
Handling

Syntax

Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available

Resources

.

Case Processing Summary

22 100.0% 0 .0% 22 100.0%Jenis_kelamin * Usia
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

.

Jenis_kelamin * Usia Crosstabulation

0 3 3 3 3 12
.0% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 54.5%

2 5 2 1 0 10
9.1% 22.7% 9.1% 4.5% .0% 45.5%

2 8 5 4 3 22
9.1% 36.4% 22.7% 18.2% 13.6% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Pria

Wanita

Jenis_
kelamin

Total

20-24 th 25-29 th 30-34 th 35-39 th 40-44 th
Usia

Total

.

Crosstabs .

.
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Notes

20-MAR-2013 11:30:51

E:\WIESYE1\WIESYE1 (I)\CALVIN
Bu Nunuk\crostb.sav
<none>
<none>
<none>

22

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=Lama_bekerja  BY Usia
/FORMAT= AVALUE TABLES
/CELLS= COUNT TOTAL
/COUNT ROUND CELL .

0:00:00.00
2

116508

Output Created
Comments

Data

Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working
Data File

Input

Definition of Missing

Cases Used

Missing Value
Handling

Syntax

Elapsed Time
Dimensions Requested
Cells Available

Resources

.

Case Processing Summary

22 100.0% 0 .0% 22 100.0%Lama_bekerja * Usia
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

.

Lama_bekerja * Usia Crosstabulation

1 6 2 1 2 12
4.5% 27.3% 9.1% 4.5% 9.1% 54.5%

1 2 3 3 1 10
4.5% 9.1% 13.6% 13.6% 4.5% 45.5%

2 8 5 4 3 22
9.1% 36.4% 22.7% 18.2% 13.6% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

5-8 th

9-12 th

Lama_
bekerja

Total

20-24 th 25-29 th 30-34 th 35-39 th 40-44 th
Usia

Total

.

>Error # 7001
>There is no license for SPSS for Windows.
>This command not executed.

>Specific symptom number: 18

End of job:  0 command lines  1 errors  0 warnings  1 CPU seconds

.
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Frequencies .

Notes

04-MAR-2013 02:41:11

<none>
<none>
<none>

23

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=VAR00001
VAR00002 VAR00003 VAR00004
VAR00005 VAR00006 VAR00007
VAR00008 VAR00009 VAR00010
VAR00011 VAR00012
VAR00013 VAR00014 VAR00015
VAR00016 VAR00017 VAR00018
VAR00019 VAR00020 VAR00021
VAR00022
/ORDER=  ANALYSIS .

0:00:00.01
149796

Output Created
Comments

Filter
Weight
Split File
N of Rows in
Working Data File

Input

Definition of Missing

Cases Used

Missing Value
Handling

Syntax

Elapsed Time
Total Values Allowed

Resources

.

Statistics

23 23 23 23 23 23 23
0 0 0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007

Statistics

23 23 23 23 23 23 23
0 0 0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014

Statistics

23 23 23 23 23 23
0 0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020

.
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Statistics

23 23
0 0

Valid
Missing

N
VAR00021 VAR00022

.

Frequency Table .

VAR00001

6 26.1 26.1 26.1
17 73.9 73.9 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00002

8 34.8 34.8 34.8
15 65.2 65.2 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00003

9 39.1 39.1 39.1
14 60.9 60.9 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00004

5 21.7 21.7 21.7
18 78.3 78.3 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00005

12 52.2 52.2 52.2
11 47.8 47.8 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00006

8 34.8 34.8 34.8
15 65.2 65.2 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.
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VAR00007

10 43.5 43.5 43.5
13 56.5 56.5 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00008

6 26.1 26.1 26.1
17 73.9 73.9 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00009

8 34.8 34.8 34.8
15 65.2 65.2 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00010

7 30.4 30.4 30.4
16 69.6 69.6 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00011

11 47.8 47.8 47.8
12 52.2 52.2 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00012

8 34.8 34.8 34.8
15 65.2 65.2 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00013

10 43.5 43.5 43.5
13 56.5 56.5 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.
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VAR00014

7 30.4 30.4 30.4
16 69.6 69.6 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00015

8 34.8 34.8 34.8
15 65.2 65.2 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00016

9 39.1 39.1 39.1
14 60.9 60.9 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00017

5 21.7 21.7 21.7
18 78.3 78.3 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00018

4 17.4 17.4 17.4
19 82.6 82.6 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00019

6 26.1 26.1 26.1
17 73.9 73.9 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00020

11 47.8 47.8 47.8
12 52.2 52.2 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.
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VAR00021

6 26.1 26.1 26.1
17 73.9 73.9 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

VAR00022

4 17.4 17.4 17.4
19 82.6 82.6 100.0
23 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

.

>Error # 7001
>There is no license for SPSS for Windows.
>This command not executed.

>Specific symptom number: 18

End of job:  0 command lines  1 errors  0 warnings  1 CPU seconds

.
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KUESIONER 
 

       No. Responden :...... 
 
Responden yang terhormat, 

 Saya mohon kesediaan anda untuk mengisi titik-titik dibawah ini 
mengenai “Identifikasi Iklim Organisasi PD. Dwi Tunggal Perkasa 
Semarang”. Atas waktu dan kesediaan anda dalam mengisi kuesioner, saya 
ucapkan terima kasih. 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama :  ........................................................................  

2. Alamat :  ........................................................................   

3. Jenis kelamin : a. Pria b. Wanita 

4. Usia : ......tahun 

5. Lama Bekerja : ..........bulan/tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TANGGAPAN PENDAPAT RESPONDEN 

Anda diminta memberikan penilaian atas pernyataan-pernyataan di bawah ini 
dengan memberikan tanda X kolom yang tersedia. Keterangan : 
1 = Tidak setuju 
2 = Setuju 

      

No Pernyataan Tanggapan 
1 2 

 Struktur: 1 2 

1 Penugasan kerja dalam PD.Dwi Tunggal Perkasa ini disusun secara logis 
dan didefinisasikan secara jelas 1 2 

2 Pada perusahaan ini ada wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada 
masing-masing bagian 1 2 

3 Kebijakan dan peraturan memberian pelayanan secara konsisten diikuti 
dalam menghadapi masalah karyawan 1 2 

4 Sistem penilaian kinerja berdasarkan pada penilaian yang obyektif dan 
bukan pada pilih kasih 1 2 

 Standar: 1 2 

5 PD.Dwi Tunggal Perkasa ini telah menetapkan aturan yang diikuti 
berdasarkan “jiwa aturan” bukan pada “kata-kata” nya 1 2 

6 Karyawan di doraong untuk berekperimen metode kerja baru dan 
mencoba gagasan-gagasan kreatif itu 1 2 

7 
Pemeliharaan norma-norma dan kebijakann PD.Dwi Tunggal 
Perkasaonal adalah criteria keberhasilan dalam PD.Dwi Tunggal Perkasa 
ini 

1 2 

8 Mencapai target atau tujuan serta keunggulan merupakan perhatian 
utama dalam PD.Dwi Tunggal Perkasa ini 1 2 

 Tanggung jawab: 1 2 

9 Karyawan PD.Dwi Tunggal Perkasa didorong untuk memecahkan 
masalahnya sendiri 1 2 

10 Karyawan berasni mengambil resiko untuk melakukan pendekatan baru 
dalam bekerja 1 2 

11 Karyawan didorong untuk kreatif dalam menyelesaikan masalah 1 2 
 Pengakuan: 1 2 

12 
Tunjangan dan penghargaan lain berupa uang untuk karyawan di 
PD.Dwi Tunggal Perkasa ini menarik karena sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab, kualifikasi dan ketrampilan 

1 2 

13 PD.Dwi Tunggal Perkasa ini memperhatikan baik kesejahteraan 
ekonomi karyawan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang 1 2 

14 Gaji dan tunjangan dalam PD.Dwi Tunggal Perkasa ini lebih 
menyenangkan dibandingkan dengan PD.Dwi Tunggal Perkasa lainnya 1 2 

15 
Dalam PD.Dwi Tunggal Perkasa ini ada mekanisme untuk member 
imbalan kepada pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh 
karyawan 

1 2 

 Dukungan:   

16 Suasana dalam PD.Dwi Tunggal Perkasa ini sangat ramah dan orang-
orang mempunyai waktu menjalin hubungan sosial informal 1 2 

17 
Di PD.Dwi Tunggal Perkasa orang memperhatikan (perduli) terhadap 
orang itu dan saling menolong secara spontan bila bantuan diperlukan 
 

1 2 



18 Di PD.Dwi Tunggal Perkasa komunikasi berlangsung secara formal 
tetapi sering kali dapat berjalan dengan cepat 1 2 

19 Di PD.Dwi Tunggal Perkasa orang berkomunikasi karena perduli satu 
sama lain 1 2 

 Komitmen: 1 2 
20 Karyawan PD.Dwi Tunggal Perkasa ini loyal pada perusahaan 1 2 

21 Karyawan PD.Dwi Tunggal Perkasa ini tidak akan berpindah pada 
perusahaan lain di masa mendatang 1 2 

22 Karyawan PD.Dwi Tunggal Perkasa merasa terikat secara emosional 
pada perusahaan dan memilikinya 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANDUAN WAWANCARA 
 
 

1) Struktur 

a) Menurut Anda bagaimanakah wewenang, tanggung jawab dan 

penugasan kerja dalam perusahaan ini? Berikan contohnya! 

b) Menurut Anda bagaimanakah kebijakan perusahaan terkait dengan 

sistem penilaian kinerja karyawannya? 

2) Standar 

a) Menurut Anda bagaimanakah peraturan perusahaan dalam 

pencapaian target dan metode kerja karyawan? 

b) Menurut Anda bagaimanakah perhatian perusahaan ini terhadap 

karyawan yang dapat mencapai target? 

3) Tanggung jawab 

a) Menurut anda, bagaimanakah cara perusahaan mendorong 

karyawan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri?  

b) Menurut anda, bagaimanakah keberanian karyawan dalam 

mengambil resiko dan kreativitas?Berikan contohnya! 

4) Pengakuan 

a) Menurut Anda, bagaimanakah tunjangan dan penghargaan lain 

yang diterima karayawan? 

b) Menurut anda, bagaimanakah mekanisme untuk memberi imbalan 

kepada pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh 

karyawan? 

 

 



5) Dukungan 

a) Menurut anda, bagaimanakah suasana dalam perusahaan terkait 

dengan hubungan rekan sekerja dan atasan? 

b) Menurut anda bagaimanakah kondisi kerja pada perusahaan ini? 

Menurut anda, bagaimanakah proses komunikasi berlangsung pada 

perusahaan ini? 

6) Komitmen 

a) Menurut anda, bagaimanakah  loyalitas karyawan pada perusahaan 

ini? 

b) Menurut anda, bagaimanakah perasaan karyawan terkait dengan 

rasa memiliki dan terikat secara emosional pada perusahaan? 

 
 
 
 
 



HASIL JAWABAN WAWANCARA 
 
 
Responden 1: 

 
 

1) Struktur 

a) Menurut Anda bagaimanakah wewenang, tanggung jawab dan 

penugasan kerja dalam perusahaan ini? Berikan contohnya! 

JAWAB: 

Wewenang dan tanggung jawab jelas. Misalnya bagian marketing 

berwenang untuk membuka harga dan memberi diskon pada 

konsumen. Jadi penugasannya jelas sekali 

 

b) Menurut Anda bagaimanakah kebijakan perusahaan terkait dengan 

sistem penilaian kinerja karyawannya? 

JAWAB: 

Kebijakan bagus, karena perusahaan tegas dalam menindaklanjuti 

karyawan yang melanggar. Sistem penilaian kinerja objektif 

berdasarkan pada hasil kerja karyawan masing-masing 

 

2) Standar 

a) Menurut Anda bagaimanakah peraturan perusahaan dalam 

pencapaian target dan metode kerja karyawan? 

 

 



JAWAB: 

Kurang tegas, masih banyak karyawan yang sering terlambat, 

tetapi tidak diberi sanksi 

 

b) Menurut Anda bagaimanakah perhatian perusahaan ini terhadap 

karyawan yang dapat mencapai target? 

JAWAB: 

Ya, karena jika tidak mencapai target selama 3 bulan terkena SP 

(surat peringatan). 

 

3) Tanggung jawab 

a) Menurut anda, bagaimanakah cara perusahaan mendorong 

karyawan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri?  

JAWAB: 

Pimpinan mendorong karyawan untuk memecahkan 

masalahnya sendiri misalnya tidak diberi solusi tetapi harus 

memikirkan sendiri bagaimana cara mencapai target 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah keberanian karyawan dalam 

mengambil resiko dan kreativitas?Berikan contohnya! 

JAWAB: 

Ya, contoh dalam masalah target, karyawan berusaha sendiri 

untuk mencapai target bulanan 



4) Pengakuan 

a) Menurut Anda, bagaimanakah tunjangan dan penghargaan lain 

yang diterima karyawan? 

JAWAB: 

Semakin banyak pencapaian target bahkan melebihinya, semakin 

banyak bonus yang diterima 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah mekanisme untuk memberi imbalan 

kepada pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh 

karyawan? 

JAWAB: 

Setiap akhir bulan dapat reward atau bonus 

 

5) Dukungan 

a) Menurut anda, bagaimanakah suasana dalam perusahaan terkait 

dengan hubungan rekan sekerja dan atasan? 

JAWAB: 

Suasana Baik, karena tidak selalu berbicara dengan bahasa formal 

 

b) Menurut anda bagaimanakah kondisi kerja pada perusahaan ini? 

Menurut anda, bagaimanakah proses komunikasi berlangsung pada 

perusahaan ini? 

 



JAWAB: 

Karena jumlah karyawan tidak terlalu banyak, jadi saling mengenal 

satu sama lain jadi kondisi kerja baik dan promses komunikasi juga 

lancar 

6) Komitmen 

a) Menurut anda, bagaimanakah  loyalitas karyawan pada perusahaan 

ini? 

JAWAB: 

Loyal, karena yang bekerja rata-rata bekerja sudah lama 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah perasaan karyawan terkait dengan 

rasa memiliki dan terikat secara emosional pada perusahaan? 

JAWAB: 

Ya merasa memiliki perusahaan, karena sudah bekerja lama disini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 2: 
 
 

1) Struktur 

a) Menurut Anda bagaimanakah wewenang, tanggung jawab dan 

penugasan kerja dalam perusahaan ini? Berikan contohnya! 

JAWAB: 

Menurut saya kurang jelas karena hanya disampaikan lisan saja 

dari pimpinan, saya juga kadang malu untuk bertanya 

 

b) Menurut Anda bagaimanakah kebijakan perusahaan terkait dengan 

sistem penilaian kinerja karyawannya? 

JAWAB: 

 Standard perusahaan seperti perusahaan lain, misalnya marketing 

telah ditarget dan harus dapat mencapai target tersebut. 

Penilaiannya ya berdasarkan pada target tersebut dan dinilai atasan 

 

2) Standar 

a) Menurut Anda bagaimanakah peraturan perusahaan dalam 

pencapaian target dan metode kerja karyawan? 

JAWAB: 

Tidak ada peraturan perusahaan dalam pencapaian target secara 

tertulis 

 



b) Menurut Anda bagaimanakah perhatian perusahaan ini 

terhadap karyawan yang dapat mencapai target? 

JAWAB: 

Target selalu ditekankan oleh pimpinan. Jadi perhatian tinggi 

pada target. 

 

3) Tanggung jawab 

a) Menurut anda, bagaimanakah cara perusahaan mendorong 

karyawan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri?  

JAWAB: 

 Pimpinan kurang peduli tentang pemecahan masalah 

karyawan. 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah keberanian karyawan dalam 

mengambil resiko dan kreativitas?Berikan contohnya! 

JAWAB: 

 Karyawan marketing misalnya berusaha tidak hanya dengan 

promosi kartu nama tetapi melalui presentasi produk pada 

konsumen 

 

4) Pengakuan 

a) Menurut Anda, bagaimanakah tunjangan dan penghargaan lain 

yang diterima karayawan? 



JAWAB: 

 Biasa saja kalau capai target atau lebih dapat bonus 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah mekanisme untuk memberi imbalan 

kepada pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh 

karyawan? 

JAWAB: 

Setiap akhir bulan selain gaji pokok mendapat komisi jika lebih 

target 

 

5) Dukungan 

a) Menurut anda, bagaimanakah suasana dalam perusahaan terkait 

dengan hubungan rekan sekerja dan atasan? 

JAWAB: 

 Hubungan akrab antar rekan sekerja 

 

b) Menurut anda bagaimanakah kondisi kerja pada perusahaan ini? 

Menurut anda, bagaimanakah proses komunikasi berlangsung pada 

perusahaan ini? 

JAWAB: 

 Saling menolong bagi yang membutuhkan pertolongan dalam 

bekerja 

 



6) Komitmen 

a) Menurut anda, bagaimanakah  loyalitas karyawan pada perusahaan 

ini? 

JAWAB: 

 Cukup loyal menurut saya karena kalau ditawari pindah kerja tidak 

mau 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah perasaan karyawan terkait dengan 

rasa memiliki dan terikat secara emosional pada perusahaan? 

JAWAB: 

Ya saya merasa memiliki perusahaan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 3: 
 
 

1) Struktur 

a) Menurut Anda bagaimanakah wewenang, tanggung jawab dan 

penugasan kerja dalam perusahaan ini? Berikan contohnya! 

JAWAB: 

 Cukup jelas sih, karena masing-masing bagian jelas misalnya 

administrasi ya bertugas untuk mencatat transaksi 

 

b) Menurut Anda bagaimanakah kebijakan perusahaan terkait dengan 

sistem penilaian kinerja karyawannya? 

JAWAB: 

 Pimpinan yang menilai, penilaiannya adil sesuai dengan hasil yang 

dicapai karyawan 

 

2) Standar 

a) Menurut Anda bagaimanakah peraturan perusahaan dalam 

pencapaian target dan metode kerja karyawan? 

JAWAB: 

 Metode kerja kurang bagus karena pimpinan tidak secara 

detail menyampaikan kepada bawahan 

 

b) Menurut Anda bagaimanakah perhatian perusahaan ini 

terhadap karyawan yang dapat mencapai target? 



JAWAB: 

 Target adalah hal penting. 

 

3) Tanggung jawab 

a) Menurut anda, bagaimanakah cara perusahaan mendorong 

karyawan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri?  

JAWAB: 

Kurang begitu baik, ya mungkin karena tiap karyawan 

memiliki pemilikan dan masalah masing-masing 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah keberanian karyawan dalam 

mengambil resiko dan kreativitas?Berikan contohnya! 

JAWAB: 

 Berani mengambil resiko misalnya melalui berbagi 

pengalaman dengan rekan kerja lain 

 

4) Pengakuan 

a) Menurut Anda, bagaimanakah tunjangan dan penghargaan lain 

yang diterima karayawan? 

JAWAB: 

 Tunjangan memadai 

 



b) Menurut anda, bagaimanakah mekanisme untuk memberi imbalan 

kepada pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh 

karyawan? 

JAWAB: 

Mekanisme melalui pembayaran gaji pokok secara tunai dan plus 

bonus atau komisi jika lebih target 

 

5) Dukungan 

a) Menurut anda, bagaimanakah suasana dalam perusahaan terkait 

dengan hubungan rekan sekerja dan atasan? 

JAWAB: 

Hubungan baik dan ramah. Jika ada kesulitan saling berbagi atau 

sharing. 

 

b) Menurut anda bagaimanakah kondisi kerja pada perusahaan ini? 

Menurut anda, bagaimanakah proses komunikasi berlangsung pada 

perusahaan ini? 

JAWAB: 

 Saling peduli antar rekan sekerja misalnya ada yang kesusahan 

pasti ditolong. Proses komunikasi baik. 

 

 

 



6) Komitmen 

a) Menurut anda, bagaimanakah  loyalitas karyawan pada perusahaan 

ini? 

JAWAB: 

 Tentu saja loyal karena suasana kerja yang baik 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah perasaan karyawan terkait dengan 

rasa memiliki dan terikat secara emosional pada perusahaan? 

JAWAB: 

Ya karena sudah lama bekerja di perusahaan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 4: 
 
 

1) Struktur 

a) Menurut Anda bagaimanakah wewenang, tanggung jawab dan 

penugasan kerja dalam perusahaan ini? Berikan contohnya! 

JAWAB: 

Kurang begitu jelas karena pimpinan cepat sekali kalau berbicara 

menyampaikan tugas pada karyawannya  

 

b) Menurut Anda bagaimanakah kebijakan perusahaan terkait dengan 

sistem penilaian kinerja karyawannya? 

JAWAB: 

 Penilaian dilakukan sebulan sekali dan dilakukan pimpinan 

perusahaan. Sistem penilaian transparan jadi karyawan langsung 

mengetahui bagaimana hasil kerjanya selama sebulan. 

 

2) Standar 

a) Menurut Anda bagaimanakah peraturan perusahaan dalam pencapaian 

target dan metode kerja karyawan? 

JAWAB: 

 Peraturan kurang baik karena hanya secara lisan saja 

 

b) Menurut Anda bagaimanakah perhatian perusahaan ini terhadap 

karyawan yang dapat mencapai target? 



JAWAB: 

Sangat memperhatikan target. 

 

3) Tanggung jawab 

a) Menurut anda, bagaimanakah cara perusahaan mendorong 

karyawan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri?  

JAWAB: 

Karyawan didorong untuk dapat memecahkan masalahnya 

sendiri 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah keberanian karyawan dalam 

mengambil resiko dan kreativitas?Berikan contohnya! 

JAWAB: 

Harus kreatif dan berani mengambil resiko misalnya harus 

berani loby konsumen meskipun tidak mengenalnya  

 

4) Pengakuan 

a) Menurut Anda, bagaimanakah tunjangan dan penghargaan lain 

yang diterima karayawan? 

JAWAB: 

 Dapat reward khusus 

 



b) Menurut anda, bagaimanakah mekanisme untuk memberi imbalan 

kepada pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh 

karyawan? 

JAWAB: 

Mekanisme biasa saja melalui pembayaran gaji dan bonus jika 

lebih target 

 

5) Dukungan 

a) Menurut anda, bagaimanakah suasana dalam perusahaan terkait 

dengan hubungan rekan sekerja dan atasan? 

JAWAB: 

 Tentu baik-baik saja 

 

b) Menurut anda bagaimanakah kondisi kerja pada perusahaan ini? 

Menurut anda, bagaimanakah proses komunikasi berlangsung pada 

perusahaan ini? 

JAWAB: 

Jika ada masalah saling menolong antar rekan sekerja. Proses 

komunikasi atasan bawahan dan antara rekan sekerja berjalan 

cukup baik 

 

 

 



6) Komitmen 

a) Menurut anda, bagaimanakah  loyalitas karyawan pada perusahaan 

ini? 

JAWAB: 

Ya. Loyal karyawannya karena kondisi kerja baik 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah perasaan karyawan terkait dengan 

rasa memiliki dan terikat secara emosional pada perusahaan? 

JAWAB: 

Merasa memiliki dan terikat secara emosional pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 5: 
 
 

1) Struktur 

a) Menurut Anda bagaimanakah wewenang, tanggung jawab dan 

penugasan kerja dalam perusahaan ini? Berikan contohnya! 

JAWAB: 

Jelas , misalnya sopir ya bertugas untuk mengantar barang. 

Penugasannya jelas sekali dan tanggung jawabnya langsung 

kepada atasannya  

 

b) Menurut Anda bagaimanakah kebijakan perusahaan terkait dengan 

sistem penilaian kinerja karyawannya? 

JAWAB: 

 Terkadang pimpinan agak pilih kasih dengan karyawan tertentu, 

jadi penilaiannya kurang obyektif menurut saya. 

 

2) Standar 

a) Menurut Anda bagaimanakah peraturan perusahaan dalam pencapaian 

target dan metode kerja karyawan? 

JAWAB: 

 Perusahaan tidak secara khusus memberlakukan peraturan dalam 

metode kerja karyawan. Tetapi hanya saja memang bagian 

marketing ditarget. 



b) Menurut Anda bagaimanakah perhatian perusahaan ini terhadap 

karyawan yang dapat mencapai target? 

JAWAB: 

 Target selalu menjadi perhatian utama pimpinan perusahaan. 

 

3) Tanggung jawab 

a) Menurut anda, bagaimanakah cara perusahaan mendorong 

karyawan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri?  

JAWAB: 

Diperolehkan untuk memecahkan masalah dengan cara       

sendiri. 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah keberanian karyawan dalam 

mengambil resiko dan kreativitas?Berikan contohnya! 

JAWAB: 

 Harus kreatif supaya lebih maju 

 

4) Pengakuan 

a) Menurut Anda, bagaimanakah tunjangan dan penghargaan lain 

yang diterima karayawan? 

JAWAB: 

 Kalau lebih target dapat komisi lagi. 



b) Menurut anda, bagaimanakah mekanisme untuk memberi imbalan 

kepada pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh 

karyawan? 

JAWAB: 

 Standard seperti perusahaan lain, jika lebih target dapat bonus 

 

5) Dukungan 

a) Menurut anda, bagaimanakah suasana dalam perusahaan terkait 

dengan hubungan rekan sekerja dan atasan? 

JAWAB: 

 Suasana enak dan nyaman dalam bekerja 

 

b) Menurut anda bagaimanakah kondisi kerja pada perusahaan ini? 

Menurut anda, bagaimanakah proses komunikasi berlangsung pada 

perusahaan ini? 

JAWAB: 

Kondisi kerja kondusif karena selama ini antar rekan sekerja tidak 

ada pertikaian yang berarti. Untuk proses komunikasi berlangsung 

lancar 

 

 

 

 



6) Komitmen 

a) Menurut anda, bagaimanakah  loyalitas karyawan pada perusahaan 

ini? 

JAWAB: 

Loyal dong karena sudah nyaman bekerja  disini 

 

b) Menurut anda, bagaimanakah perasaan karyawan terkait dengan 

rasa memiliki dan terikat secara emosional pada perusahaan? 

JAWAB: 

 Masalah perusahaan merupakan masalah saya juga. 

 



Identitas Responden

No Resp Jenis kelamin Usia Lama bekerja
1 Pria 42 tahun 8 tahun
2 Pria 29 tahun 6 tahun
3 Pria 31 tahun 5 tahun
4 Pria 40 tahun 10 tahun
5 Pria 34 tahun 9 tahun
6 Pria 35 tahun 9 tahun
7 Pria 39 tahun 8 tahun
8 Pria 42 tahun 8 tahun
9 Pria 37 tahun 12 tahun
10 Pria 34 tahun 5 tahun
11 Pria 29 tahun 7 tahun
12 Wanita 29 tahun 9 tahun
13 Wanita 26 tahun 5 tahun
14 Wanita 25 tahun 10 tahun
15 Pria 26 tahun 7 tahun
16 Wanita 32 tahun 9 tahun
17 Wanita 33 tahun 12 tahun
18 Wanita 35 tahun 12 tahun
19 Wanita 24 tahun 5 tahun
20 Wanita 27 tahun 5 tahun
21 Wanita 24 tahun 10 tahun
22 Wanita 29 tahun 7 tahun



LAMPIRAN 

Tabulasi Hasil Jawaban Wawancara 

No Pertanyaan  Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Kesimpulan  
1.a Menurut Anda 

bagaimanakah 
wewenang, 
tanggung jawab dan 
penugasan kerja 
dalam perusahaan 
ini? Berikan 
contohnya. 

Wewenang dan 
tanggung jawab 
jelas. Misalnya 
bagian 
marketing 
berwenang 
untuk membuka 
harga dan 
memberi diskon 
pada konsumen. 
Jadi 
penugasannya 
jelas sekali 

Menurut saya 
kurang jelas 
karena hanya 
disampaikan 
lisan saja dari 
pimpinan, saya 
juga kadang 
malu untuk 
bertanya 

Cukup jelas 
sih, karena 
masing-masing 
bagian jelas 
misalnya 
administrasi ya 
bertugas untuk 
mencatat 
transaksi 

Kurang begitu 
jelas karena 
pimpinan cepat 
sekali kalau 
berbicara 
menyampaikan 
tugas pada 
karyawannya 

Jelas , misalnya 
sopir ya 
bertugas untuk 
mengantar 
barang. 
Penugasannya 
jelas sekali dan 
tanggung 
jawabnya 
langsung kepada 
atasannya 

3 orang 
menyatakan jelas. 
2 orang 
menyatakan 
kurang jelas. 
Karena hanya 
disampaikan 
secara lisan saja, 
tetapi pada 
dasarnya para 
karyawan sudah 
mengetahui apa 
yang menjadi 
tugasnya. 

b. Menurut Anda 
bagaimanakah 
kebijakan 
perusahaan terkait 
dengan sistem 
penilaian kinerja 
karyawannya? 

Kebijakan 
bagus, karena 
perusahaan tegas 
dalam 
menindaklanjuti 
karyawan yang 
melanggar. 
Sistem penilaian 
kinerja objektif 
berdasarkan 
pada hasil kerja 
karyawan 
msaing-masing 

Standard 
perusahaan 
seperti 
perusahaan 
lain, misalnya 
marketing 
telah ditarget 
dan harus 
dapat 
mencapai 
target tersebut. 
Penilaiannya 
ya berdasarkan 

Pimpinan yang 
menilai, 
penilaiannya 
adil sesuai 
dengan hasil 
yang dicapai 
karyawan. 

Penilaian 
dilakukan 
sebulan sekali 
dan dilakukan 
pimpinan 
perusahaan. 
Sistem 
penilaian 
transparan jadi 
karyawan 
langsung 
mengetahui 
bagaimana 

Terkadang 
pimpinan agak 
pilih kasih 
dengan 
karyawan 
tertentu, jadi 
penilaiannya 
kurang obyektif 
menurut saya. 

4 orang 
menyatakan 
kebijakan baik, 1 
orang menyatakan 
bahwa pimpinan 
terkadang pilih 
kasih. Hal ini 
menjadikan 
penilaian kurang 
obyektif. 



pada target 
tersebut dan 
dinilai atasan 

hasil kerjanya 
selama sebulan 
 

2.a Menurut Anda 
bagaimanakah 
peraturan 
perusahaan dalam 
pencapaian target 
dan metode kerja 
karyawan? 

Kurang tegas, 
masih banyak 
karyawan yang 
sering terlambat, 
tetapi tidak 
diberi sanksi 

Tidak ada 
peraturan 
perusahaan 
dalam 
pencapaian 
target secara 
tertulis 

Metode kerja 
kurang bagus 
karena 
pimpinan tidak 
secara detail 
menyampaikan 
kepada 
bawahan 

Peraturan 
kurang baik 
karena hanya 
secara lisan 
saja 

Perusahaan 
tidak secara 
khusus 
memberlakukan 
peraturan dalam 
metode kerja 
karyawan. 
Tetapi hanya 
saja memang 
bagian 
marketing 
ditarget.   

3 orang 
menyatakan 
peraturan kurang 
baik dan tegas, 2 
orang menyatakan 
tidak ada peraturan 
tertulis dan khusus. 
Jadi peraturan 
perusahaan masih 
harus diperbaiki 
dalam hal ini. 

b. Menurut Anda 
bagaimanakah 
perhatian 
perusahaan ini 
terhadap karyawan 
yang dapat 
mencapai target? 

Ya, karena jika 
tidak mencapai 
target selama 3 
bulan terkena SP 

Target selalu 
ditekankan 
oleh pimpinan. 
Jadi perhatian 
tinggi pada 
target 

Target adalah 
hal penting 

Sangat 
memperhatikan 
target 

Target selalu 
menjadi 
perhatian utama 
pimpinan 
perusahaan 
 
 
 

5 orang 
menyatakan bahwa 
perhatian 
perusahaan 
terhadap target 
penting. 

3.a Menurut anda, 
bagaimanakah cara 
perusahaan 
mendorong 
karyawan untuk 
dapat memecahkan 
masalahnya 
sendiri? 

Pimpinan 
mendorong 
karyawan untuk 
memecahkan 
masalahnya 
sendiri misalnya 
tidak diberi 
solusi tetapi 
harus 

Pimpinan 
kurang peduli 
tentang 
pemecahan 
masalah 
karyawan 

Kurang begitu 
baik, ya 
mungkin 
karena tiap 
karyawan 
memiliki 
pemilikan dan 
masalah 
masing-masing 

Karyawan 
didorong untuk 
dapat 
memecahkan 
masalahnya 
sendiri 

Diperolehkan 
untuk 
memecahkan 
masalah dengan 
cara sendiri 

3 orang 
menyatakan 
pimpinan 
mendorong 
karyawan 
memecahkan 
masalahnya. 2 
orang menyatakan 
pimpinan kurang 



memikirkan 
sendiri 
bagaimana cara 
mencapai target 

peduli. Maka 
dengan demikian 
dapat dikatakan 
harus lebih 
ditingkatkan. 

b. Menurut anda, 
bagaimanakah 
keberanian 
karyawan dalam 
mengambil resiko 
dan 
kreativitas?Berikan 
contohnya. 

Ya, contoh 
dalam masalah 
target, karyawan 
berusaha sendiri 
untuk mencapai 
target bulanan 

Karyawan 
marketing 
misalnya 
berusaha tidak 
hanya dengan 
promosi kartu 
nama tetapi 
melalui 
presentasi 
produk pada 
konsumen 

Berani 
mengambil 
resiko 
misalnya 
melalui 
berbagi 
pengalaman 
dengan rekan 
kerja lain 

Harus kreatif 
dan berani 
mengambil 
resiko 
misalnya harus 
berani loby 
konsumen 
meskipun tidak 
mengenalnya 

Harus kreatif 
supaya lebih 
maju 

5 orang 
menyatakan 
karyawan berani 
mengambil resiko 
dan harus kreatif. 
Misalnya 
menggunakan 
lobby, promosi 
lebih baik kepada 
konsumen 

4.a Menurut Anda, 
bagaimanakah 
tunjangan dan 
penghargaan lain 
yang diterima 
karyawan? 

Semakin banyak 
pencapaian 
target bahkan 
melebihinya, 
semakin banyak 
bonus yang 
diterima 

Biasa saja 
kalau capai 
target atau 
lebih dapat 
bonus 

Tunjangan 
memadai 

Dapat reward 
khusus 

Kalau lebih 
target dapat 
komisi lagi 

4 orang 
menyatakan ada 
reward khusus jika 
melebihi target. 1 
orang menyatakan 
biasa saja dan tetap 
dapat bonus jika 
melebihi target. 

b. Menurut anda, 
bagaimanakah 
mekanisme untuk 
memberi imbalan 
kepada pekerjaan 
yang telah 
diselesaikan dengan 
baik oleh 

Setiap akhir 
bulan dapat 
reward atau 
bonus 

Setiap akhir 
bulan selain 
gaji pokok 
mendapat 
komisi jika 
lebih target 

Mekanisme 
melalui 
pembayaran 
gaji pokok 
secara tunai 
dan plus bonus 
atau komisi 
jika lebih 

Mekanisme 
biasa saja 
melalui 
pembayaran 
gaji dan bonus 
jika lebih target

Standard seperti 
perusahaan lain, 
jika lebih target 
dapat bonus 

5 orang 
menyatakan 
mekanisme baik 
dan ada imbalan 
atau bonus jika 
lebih target. 



karyawan? target 
5.a Menurut anda, 

bagaimanakah 
suasana dalam 
perusahaan terkait 
dengan hubungan 
rekan sekerja dan 
atasan? 

Suasana Baik, 
karena tidak 
selalu berbicara 
dengan bahasa 
formal 

Hubungan 
akrab antar 
rekan sekerja  

Hubungan baik 
dan ramah. 
Jika ada 
kesulitan 
saling berbagi 
atau sharing. 

Tentu baik-
baik saja 

Suasana enak 
dan nyaman 
dalam bekerja 

5 orang 
menyatakan 
suasana baik dan 
nyaman dalam 
bekerja. 

b. Menurut anda 
bagaimanakah 
kondisi kerja pada 
perusahaan ini? 
Menurut anda, 
bagaimanakah 
proses komunikasi 
berlangsung pada 
perusahaan ini? 

Karena jumlah 
karyawan tidak 
terlalu banyak, 
jadi saling 
mengenal satu 
sama lain jadi 
kondisi kerja 
baik dan 
promses 
komunikasi juga 
lancar. 

Saling 
menolong bagi 
yang 
membutuhkan 
pertolongan 
dalam bekerja 

Saling peduli 
antar rekan 
sekerja 
misalnya ada 
yang 
kesusahan 
pasti ditolong. 
Proses 
komunikasi 
baik. 

Jika ada 
masalah saling 
menolong antar 
rekan sekerja. 
Proses 
komunikasi 
atasan 
bawahan dan 
antara rekan 
sekerja 
berjalan cukup 
baik 

Kondisi kerja 
kondusif karena 
selama ini antar 
rekan sekerja 
tidak ada 
pertikaian yang 
berarti. Untuk 
proses 
komunikasi 
berlangsung 
lancar 

5 orang 
menyatakan 
kondisi kerja 
kondusif terkait 
proses komunikasi 
yang lancar. 

6.a Menurut anda, 
bagaimanakah  
loyalitas karyawan 
pada perusahaan 
ini? 

Loyal, karena 
yang bekerja 
rata-rata bekerja 
sudah lama 

Cukup loyal 
menurut saya 
karena kalau 
ditawari 
pindah kerja 
tidak mau 

Tentu saja 
loyal karena 
suasana kerja 
yang baik 

Ya. Loyal 
karaywannya 
karena kondisi 
kerja baik 

Loyal dong 
karena sudah 
nyaman bekerja  
disini  

4 orang 
menyatakan loyal 
dan 1 orang 
menyatakan cukup 
loyal. 

b. Menurut anda, 
bagaimanakah 
perasaan karyawan 
terkait dengan rasa 
memiliki dan terikat 
secara emosional 

Ya merasa 
memiliki 
perusahaan, 
karena sudah 
bekerja lama 
disini 

Ya saya 
merasa 
memiliki 
perusahaan ini 

Ya karena 
sudah lama 
bekerja di 
perusahaan ini 

Merasa 
memiliki dan 
terikat secara 
emosional pada 
perusahaan 

Masalah 
perusahaan 
merupakan 
masalah saya 
juga. 

5 orang 
menyatakan 
memiliki rasa 
terikat pada 
perusahaan secara 
emosional. Jika 



pada perusahaan? ada masalah di 
perusahaan berarti 
masalahnya juga 
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