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LAMPIRAN 

Kuisioner Penelitian 

 NAMA RESPONDEN   : 

 USIA      : 

 JENIS KELAMIN    : 

 POSISI / JABATAN   : 

 LAMA BEKERJA    :  

 

1. Pada saat bagaimana perusahaan melakukan seleksi karyawan ? 

 

2. Tes seleksi apa yang digunakan perusahaan dalam melakukan seleksi karyawan ? 

 

3. Apakah tes tersebut diterapkan kepada seluruh pelamar pekerjaan dalam proses seleksi ? 

 

4. Bagaimana cara perusahaan agar mengetahui tingkat konsisten calon pelamar ? 

 

5. Apakah perusahaan sudah melakukan analisis pekerjaan sebelum melakukan proses 

seleksi ? 
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6. Apakah knowledge dan skills menjadi pokok acuan dalam menyeleksi karyawan ? 

 

7. Apakah ketrampilan softskill dari calon pelamar juga dibutuhkan perusahaan dalam 

melakukan sebuah pekerjaan ? 

 

8. Jika perusahaan diminta untuk memilih antara karyawan yang bekerja sempurna tapi telat 

dengan karyawan yang biasa saja tapi tepat waktu,kira – kira bagaimana pilihan 

perusahaan ?  

  

9. Dalam proses seleksi, apakah perusahaan melibatkan pihak dari luar perusahaan ? 

 

10. Dalam proses seleksi, apakah perusahaan pernah mempertimbangkan biaya yang akan 

keluar dalam melakukan proses seleksi ? 

 

11. Bagaimana cara  perusahaan dalam melakukan penyaringan pelamar kerja ? 

 

12. Dalam melakukan proses seleksi, apakah perusahaan perlu mengetahui latar belakang 

calon pelamar ? 

 

13. Bagaimana upaya perusahaan agar mengetahui latar belakang calon pelamar ? 
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14. Bagaimana proses seleksi yang diterapkan perusahaan selama ini ? 

 

15. Setelah melakukan proses seleksi,apa yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk 

mengambil keputusan dalam memilih karyawan dan memposisikan karyawan tersebut 

dalam sebuah pekerjaan ? 
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Tabulasi Responden Penelitian 

Daftar 

Pertanyaan 

Responden 

1 2 3 

Apakah 

perusahan 

melakukan 

analisis 

pekerjaan 

sebelum 

melakukan 

seleksi 

karyawan ? 

Jika iya, 

analisis 

seperti apa 

yang 

dilakukan 

perusahaan ? 

Iya,Divisi yang 

membutuhkan karyawan 

baru akan melihat kembali 

job deskripsi di posisi yang 

masih kosong dengan tujuan 

untuk menentukan kriteria 

calon karyawan yang 

diharapkan dapat mengisi 

kekosongan bagian 

tersebut.Kriteria ini yang 

disampaikan kepada HRD 

dalam memasang lowongan 

pekerjaan. 

Iya, Biasanya analisis 

ini untuk menentukan 

kriteria seperti apa 

yang dibutuhkan untuk 

calon karyawan 

Iya, perlu dianalisis 

apakah bidang 

pekerjaan tersebut 

memerlukan sumber 

daya manusia dalam 

hal mencapai sasaran 

dan kinerja, ataupun 

keahlian, ketrampilan 

seseorang yang 

dibutuhkan untuk 

mendukung 

pengembangan 

pekerjaan tersebut. 

Apakah 

perusahan 

juga 

memeriksa 

lamaran – 

lamaran yang 

masuk dari 

calon 

karyawan 

sebelum 

melakukan 

seleksi 

karyawan ? 

Iya, dalam hal ini, HRD 

memeriksa semua lamaran 

yang masuk dari calon 

karyawan, untuk selanjutnya 

ke tahap seleksi surat 

lamaran calon karyawan. 

Pemeriksaan ini tujuannya 

mengelompokkan surat 

lamaran berdasarkan kode 

ybang ditulis pada amplop 

sehingga memudahkan 

menyeleksi sesuai kebutuhan 

Iya, lamaran yang 

masuk sesuai dengan 

persyaratan yang 

ditetapkan 

Iya. Diseleksi apakah 

lamaran tersebut 

memenuhi kualifikasi 

yang diperlukan oleh 

perusahaan, seperti 

ijazah, bidang 

pekerjaan sesuai atau 

hamper sama dengan 

lowongan yang ada di 

perusahaan atau tidak, 

lamanya bekerja yang 

bersangkutan, prestasi 

di tempat kerja yang 

lama. 

Bagaimana 

proses seleksi 

yang 

dilakukan 

perusahaan ? 

Pengelompokkan kode dari 

surat lamaran – lamaran 

yang masuk, dan diajukan ke 

divisi yang membutuhkan. 

Setelah dikelompokkan, 

kepala divisi menyerahkan 

berkas tersebut ke HRD 

untuk persiapan wawancara. 

Setelah wawancara awal, 

calon karyawan yang lolos 

akan maju ke tahap psikotes. 

Dari hasil seleksi 

lamaran, yang 

memenuhi kriteria akan 

dilanjutkan dalam 

tahapan wawancara. 

Tahapan tersebut yaitu 

wawancara awal, 

psikotes dan 

wawancara akhir. 

Penyeleksian lamaran 

pekerjaan sesuai 

kualifikasi yang 

dibutuhkan atau tidak. 

Wawancara untuk 

mengetahui 

kepribadian, 

pengetahuan, 

kemampuan, referensi. 

Psikotes dan 

wawancara akhir. 
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Kemudian hasil tersebut 

diserahkan kembali ke 

kepala divisi. Setelah lolos 

psikotes, calon karyawan 

akan diundang ke 

wawancara akhir untuk 

ditawarkan job deskripsi dan 

job spesifikasi, gaji. Apabila 

calon karyawan sepakat, 

maka akan dibuatkan 

kesepakatan kerja dalam 

bentuk kontrak kerja. 

 

Siapa saja 

pihak yang 

melakukan 

proses seleksi 

? 

 

Staff HRD dibantu bagian 

umum, dan kepala bidang 

masing – masing  

 

HRD,Senior divisi dan 

end user. 

 

Kepala Divisi,kasie, 

pimpinan cabang 

Pada tahap 

wawancara, 

hal apa saja 

yang 

dilakukan 

perusahaan ? 

Pada tahap wawancara awal, 

biasanya calon karyawan 

diajukan pertanyaan terkait 

latar belakang calon 

karyawan, keluarga, 

pendidikan, tujuan mencari 

pekerjaan, pengalaman kerja 

yang dimiliki, motto dalam 

bekerja, kondisi fisik dan 

gaji yang diinginkan jika 

diterima. 

Biasanya akan 

ditanyakan seputar 

pendidikan, keluarga, 

pengalaman kerja, 

hoby, dan alasan keluar 

dari pekerjaan yang 

lama dan alasan 

melamar di BPR. 

Percakapan awal 

untuk menggali 

informasi calon 

karyawan terkait 

kemampuan, bakat, 

minat, maupun 

pengalaman calon 

karyawan. 

Bila calon 

karyawan 

tidak lolos 

pada tahap 

wawancara 

awal, apa 

yang 

dilakukan 

perusahaan ? 

Pada tahap wawancara awal 

dari pihak perusahaan telah 

menanyakan banyak hal 

kepada calon karyawan 

kesempatan jika ingin 

menanyakan sesuatu kepada 

perusahaan. Jika tidak ada 

yang ditanyakan lagi, maka 

pada saat mengakhiri 

wawancara awal ini, 

biasanya dari perusahaan 

akan menyampaikan 

pemberitahuan selanjutnya 

akan dilakukan apabila 

wawancara ini berhasil 

Biasanya di tahap awal 

sudah ada pembicaraan 

jika lolos tahap awal, 

akan dihubungi 

kembali untuk tahap 

berikutnya, sedangkan 

jika tidak 

diinformasikan, calon 

karyawan tersebut tidak 

lolos. 

Menyampaikan 

kepada yang 

bersangkutan, bahwa 

yang bersangkutan 

tidak memenuhi 

kualifikasi yang 

dibutuhkan oleh 

perusahaan. 
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dilalui dan calon karyawan 

akan di informasikan ke 

tahap selanjutnya. 

Tes seleksi 

apa yang 

diterapkan 

perusahaan 

untuk 

menyeleksi 

karyawan ? 

Wawancara awal 

Psikotes dan wawancara 

akhir 

Penampilan, 

pengetahuan, cara 

berkomunikasi, dan 

juga psikotes. 

Tes kepribadian, tes 

bakat, tes minat, tes 

prestasi, tes 

pengetahuan, psikotes 

Apakah tes 

seleksi 

tersebut 

diberikan 

kepada calon 

karyawan 

dengan posisi 

jabatan 

tertentu, atau 

seluruh posisi 

pekerjaan ? 

Tes seleksi diberikan kepada 

calon karyawan untuk 

seluruh posisi pekerjaan 

Untuk seluruh posisi. Unutk seluruh posisi 

pekerjaan 

Siapa saja 

pihak yang 

terlibat dalam 

melakukan 

tes seleksi ? 

HRD, End user dan staff 

senior,lembaga 

psikolog,pimpinan cabang 

End user, senior divisi, 

personalia, pimpinan 

cabang, lembaga 

psikotes 

Pimpinan cabang, 

kepala divisi, kasie, 

HRD, Lembaga 

psikotes. 

Apakah 

perusahaan 

juga pernah 

memikirkan 

biaya yang 

akan keluar 

untuk 

melakukan 

tes seleksi ? 

Perusahaan selalu 

memikirkan biaya yang akan 

dikeluarkan mulai dari 

rekruitmen, pemasangan 

iklan sampai dengan tahapan 

melakukan seleksi 

Pasti Iya, terkait dengan 

iklan lowongan 

pekerjaan, lembaga 

psikotes. 

Apakah 

knowledge 

dan skill 

mendaji 

pokok acuan 

dalam 

menyeleksi 

karyawan ? 

Iya, karena keduanya sangat 

dibutuhkan dalam 

melakukan pekerjaan di 

dunia perbankan yang 

semakin lama peraturan dari 

bank sentral atau OJK dan 

Bank Indonesia sangat 

banyak dan baru juga, 

sehingga laporan yang harus 

Iya Iya. 
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disampaikan juga 

beragam,termasuk dalam 

melayani nasabah. 

Apakah 

ketrampilan 

softskill dari 

calon pelamar 

juga 

dibutuhkan 

perusahaan 

dalam 

melakukan 

sebuah 

pekerjaan ? 

Iya, ketrampilan tersebut 

juga dibutuhkan perusahaan 

sehinggan suasana kerja 

menjadi nyaman dan tetap 

berpegang pada etika 

bekerja. Ketrampilan ini 

biasanya akan terlihat secara 

sepintas pada tahap 

wawancara awal 

Iya, untuk menunjang 

pekerjaan nantinya 

Sangat dibutuhkan, 

karena softskill 

menunjukkan sifat, 

perilaku atau karakter 

seseorang. Dan 

kemampuan seseorang 

dalam berinteraksi 

dengan orang lain 

serta mengendalikan 

diri sendiri. 

Apakah 

perusahaan 

perlu 

mengetahui 

latar belakang 

calon 

karyawan ? 

Perlu, karena dari latar 

belakang calon karyawan 

biasanya akan terlihat 

kepribadian, tutur bahasa, 

karakter dan sifat yang ada 

termasuk softskill mulai 

tampak 

Perlu, diantaranya 

untuk mengetahui sifat 

– sifat karakter dari 

calon karyawan itu 

sendiri 

Perlu, sebagai 

pertimbangan awal 

apakah yang 

bersangkutan sesuai 

dengan kualifikasi 

yang dibutuhkan 

perusahaan atau tidak. 

Bagaimana 

cara 

perusahaan 

mengetahui 

latar belakang 

calon 

karyawan ? 

Dari pertanyaan yang 

diajukan pada saat 

wawancara, sebelumnya 

calon karyawan mengisi data 

– data pribadi dari mulai 

pendidikan, pengalaman 

kerja, keluarga, referensi dan 

harapan jika diterima 

bekerja. 

Pada saat wawancara, 

ditanya tentang 

keluarga, pendidikan 

dan kegiatan sehari – 

hari. Jika ada 

pengalaman kerja 

sebisa mungkin 

mencari info dari 

tempat kerja yang lama 

Dilihat dari identitas 

meliputi alamat asli 

calon karyawan, 

ijazah, SKCK, dilihat 

riwayat pekerjaan dan 

bisa menghubungi 

tempat bekerjanya 

yang lama. 

Setelah 

melakukan 

proses 

seleksi, apa 

yang menjadi 

pertimbangan 

perusahaan 

untuk 

mengambil 

keputusan 

dalam 

memilih 

karyawan ? 

Pertimbangan awal disesuaikan 

dengan job deskripsi dan posisi 

yang akan ditempati sudah 

sesuai dengan hasil proses 

seleksi yang dilakukan. Job 

deskripsi di bagian yang akan 

diisi dipastikan sudah sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh calon karyawan 

terpilih.Dan peraturan 

perusahaan dan kesepakatan 

pendapatan telah disetujui dan 

diterima kedua belah pihak. 

Minat, kemampuan, 

pengalaman, 

kesepakatan gaji, dan 

kejujuran. 

Softskill, pengetahuan, 

minat,bakat, 

kemampuan, 

kecerdasan, dan 

pengalaman. 
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