
 

KUESIONER 
 

Kuesioner ini disusun untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk 

penelitian mengenai “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 

Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gender Sebagai Variabel 

Moderating” (Studi Empiris Pada Bisnis Makanan Franchise Di Kota 

Semarang). 

Kesanggupan dan kejujuran Anda Sangat membantu keberhasilan penelitian 

ini. Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih. 

 

1.  Data Responden 

      Petunjuk : Mohon kesediaan Anda untuk memberikan jawaban sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya dengan menuliskan jawaban pada tempatnya yang 

disediakan atau cukup memberi tanda silang (X) pada salah satu nomor jawaban yang 

Anda anggap tepat. 

Data Responden 

Nama                                 : 

Jenis Kelamin                   : 

Umur                                 : 

Pendidikan terakhir           :  SMU /  S1 / S2 / S3 / Lainnya 

Jabatan                               : 

Lama Bekerja                    : 

 

                                                                                     Responden 

 

 

                                                                 

                                                       ( Mohon dibubuhi dengan stempel Perusahaan) 



 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberikan tanda check mark  (√)  

Dalam salah satu kotak jawaban yang tersedia. Dengan kriteria : 

1.   SS                          = Sangat setuju 

2.   S                            = Setuju 

3.   KS                         = Kurang Setuju 

4.   TS                         = Tidak Setuju 

5.   STS                      = Sangat Tidak Setuju 

 

A.   Instrumen Gaya Kepemimpinan Transformasional (dikembangkan 

oleh  Bass dan Avolio, 2003) 

Mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk mengisi pertanyaan berikut mengenai gaya 

kepemimpinan transformasional yang diperoleh dari perusahaan 

               Keterangan  STS 
   1 

TS 
2 

KS 
3 

 S 
 4 

SS 
5 
 

1.Saya memotivasi bawahan 
sehingga tugas dan kewajiban 
dapat diselesaikan dengan baik 

     

2 Setiap permasalahan yang 
timbul dalam perusahaan dapat 
dipecahkan karena adanya 
dukungan saya 

     

Motivasion 
(Inspirational 
motivation) 

3. Strategi perusahaan dan 
langkah-langkah pencapaian 
tujuan perusahaan yang optimal 
ditetapkan bersama dan dibawah 
arahan saya 

     

Mempengaruhi 
(Idealized 
Influence 
Behavior)       

1.Saya selalu memberikan 
contoh yang baik bagi bawahan 
dalam bersikap  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 



 

    Keterangan STS  TS  KS S SS 
2. Segala perintah dan 
pernyataan yang saya keluarkan 
selalu ditaati oleh bawahan 

     
                    

3. Dalam pelaksanaan tugas 
bawahan selalu mentaati aturan-
aturan yang saya tetapkan 

     

1.Ide dan gagasan yang saya 
keluarkan dapat ditetapkan guna 
perbaikan kinerja 

     

2. Gagasan saya selalu menjadi 
sumber dalam penerapan strategi 
dan kinerja perusahaan 

     

Sumber Ide 
(Idealized 
Influence 
Attribute) 

3. Gagasan saya selalu menjadi 
sumber dalam pemecahan 
masalah yang dihadapi 
perusahaan 

     

1. Saya selalu dapat 
memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapi perusahaan 

     

2. saya mempunyai tingkat 
kecerdasan yang lebih tinggi 
dibanding bawahan saya 

     

Kecerdasan 
(Intellectual 
Stimulation) 

3. Saya selalu berusaha 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan guna kemajuan 
perusahaan dan diri sendiri 

     

1. Karyawan / bawahan selalu 
meminta pertimbangan kepada 
saya terhadap masalah yang 
dihadapi mereka 

     

2. Saya selalu menjadi sumber 
pertimbangan terhadap masalah 
yang dihadapi karyawan / 
bawahan menyangkut tugas 
mereka 

     

Pertimbangan 
(Individualized 
Consideration) 

3. Solusi dan pemecahan 
masalah selalu saya berikan 
kepada karyawan / bawahan 
sebagai bahan pertimbangan 

     

 
 



 

B. Penghargaan ( dikembangkan oleh Mardiasmo, 2003 ) 
 
Mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk menjawab pertanyan mengenai kompensasi atau 

imbalan  dalam 2 aspek penghargaan yang  diperoleh dari perusahaan. 

 Keterangan STS 
 
1 

TS 
 
2 

KS 
 
3 

S 
 
4 

SS 
 
5 
 

1. Pekerjaan yang selama ini 

yang saya tekuni sangat 

memuaskan 

     

2. Kepuasan terhadap hasil 

pekerjaan menjadi sasaran saya 

 

     

Penghargaan 
Instrinsik 

3. Pekerjaan selama ini  yang 

saya tekuni memberi kesempatan 

untuk berkembang 

     

1. Kesempatan karir dalam 

jangka panjang yang saya miliki 

cukup luas  

     

2. Kompensasi yang selama ini 

saya terima cukup memuaskan 

     

Penghargaan 
Ekstrinsik 

3. Pekerjaan yang selama ini 

saya tekuni mampu 

meningkatkan prestise 

     

 
 
 
 
 
 



 

Jawablah pertsnyaan – pertanyaan berikut dengan memberikan tanda check mark (√)  

Dalam salah satu kotak jawaban yang tersedia. Dengan kriteria : 

1. SS                          = Sangat sering 

2. SR                          = Sering 

3. SD                          = Sedang 

4. KS                          = Tidak Sering 

5. STS                        = Sangat Tidak Sering 

 

C. Kinerja manajerial  (dikembangkan oleh Mahoney ,et, al , 1963)  

Mohon kesediaan Bapak / Ibu menjawab pertanyaan berikut mengenai seberapa sering atau 

tidak sering hal-hal berikut ini berkaitan dengan kinerja manajerial. 

Keterangan STS 
 
1 

KS 
 
2 

SD 
 
3 

SR 
 
4 

SS 
 
5 

Perencanaan : 

Menentukan tujuan, kebijaksanaan dan 

tindakan, pelaksanaan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

     

Investigasi : 

Mencari dan mengumpulkan informasi 

untuk mengambil keputusan, analisa 

pekerjaan dan mengukur hasil 

     

Pengkoordinasian : 

Tukar-menukar informasi dengan cabang 

lain untuk menyesuaikan program dan 

memberitahukan bawahan 

     



 

Keterangan STS KS SD SR SS 
Evaluasi : 

Menilai dan mengukur kinerja yang 

diamati dan dilaporkan, penilaian pegawai, 

penilaian catatan hasil, penilaian laporan 

keuangan 

     

Pengawasan : 

Mengarahkan memimpin dan 

mengembangkan bawahan, membimbing 

dan menjelaskan peraturan kerja pada 

bawahan serta memberikan tugas pekerjaan 

dan menangani keluhan 

     

Pemilihan Staf : 

Mempertahankan angkatan kerja dibagian 

Bapak / Ibu, merekrut, mewawancarai dan 

memilih pegawai yang ada untuk 

ditempatkan sesuai bidangnya serta 

mempromosikan dan memutasi pegawai 

     

Negosiasi : 

Penawaran penjualan,  melakukan kontrak 

atau tawar-menawar dengan nasabah untuk 

rate bunga tertentu 

     

Perwakilan : 

Menghadiri pertemuan dengan perusahaan 

lain, pidato untuk acara-acara pendekatan 

dengan nasabah serta promosi tujuan 

umum perusahaan 

     

Kinerja :  
Kinerja secara keseluruhan 
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