
KUESIONER 

“Pengaruh Tingkat Kesesuaian antara Persepsi tentang Keinginan untuk 

Berpartisipasi dengan Kesempatan untuk Berpartisipasi terhadap Kinerja 

Manajerial : Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening “ 

 

 Identitas Responden 

No Responden   :......( Diisi oleh surveyor ) 

Usia    :......th 

Jenis Kelamin   : Laki-laki / Wanita 

Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi / Manajemen / Hukum / Lain-lain ( ……….) 

Tingkat Pendidikan  : D3 / S1 / S2 / S3 / Lain-lain ( ……….. ) 

Telah bekerja sebagai Manajer selama     : ……th 

    ( termasuk pada perusahaan sebelumnya, bila pernah bekerja sebagai manajer di 

perusahaan lain ) 

Mulai bekerja di perusahaan saat ini tahun   : …… 

 

 



Instrumen Kepuasan Kerja ( Robert Kreitner dan Angelo Kinicki  2003 ) 

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berhubungan dengan persepsi Anda tentang 

kepuasan kerja yang dirasakan dalam perusahaan Anda cukup memilih salah satu 

alternative jawaban yang tersedia dengan menuliskan angka 1 sampai 7 dengan ketentuan 

bahwa : 

Sangat tidak puas                                                   sangat puas 

1              2              3              4              5              6              7          

No Pertanyaan Skor 

1 Cara saya diamati pada saat saya melakukan suatu pekerjaan yang baik  

2 Pengakuan yang saya dapatkan untuk pekerjaan yang saya lakukan  

3 Pujian yang saya dapatkan karena melakukan suatu pekerjaan yang baik  

4 Penilaian mengenai upah yang saya terima dibandingkan dengan pekerjaan 

yang serupa di perusahaan lain  

 

5 Upah yang saya terima terkait dengan jumlah pekerjaan yang saya lakukan  

6 Penilaian mengenai upah saya bila dibandingkan dengan upah para pekerja 

lain 

 

7 Cara pimpinan saya menangani para karyawan  

8 Cara pimpinan saya mengatasi keluhan yang dikemukakan oleh para 

karyawan 

 

9 Hubungan pribadi antara pimpinan saya dengan para karyawannya  

 

 



Instrumen Kinerja Manajerial (Mahoney, 1963). 

 Jawaban atas pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

Anda akhir-akhir ini untuk setiap bidang berikut ini, dengan menuliskan nomor 

diantara 1 sampai dengan 7 sesuai dengan skala yang menurut Anda paling tepat. 

dengan ketentuan bahwa : 

 

Kinerja      Kinerja   Kinerja       

dibawah rata-rata    rata-rata   diatas rata-rata  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

No. Bidang Skor 

1. Perencanaan 

Kinerja Anda dalam menentukan tujuan, kebijakan dan 

tindakan atau pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran, 

merancang prosedur, pemrograman… 

… 

2. Investigasi 

Kinerja Anda dalam menentukan, mengumpulkan dan 

menyampaikan informasi, untuk catatan, laporan, dan 

rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan, analisis 

pekerjaan… 

… 

3. Pengkoordinasian 

Kinerja Anda dalam tukar menukar informasi dengan manajer 

di bagian organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan 

menyesuaikan program, memberitahu bagian lain, hubungan 

dengan manajer lain… 

… 



4. Evaluasi 

Kinerja Anda dalam menilai dan mengukur proposal, kinerja 

yang diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian 

catatan hasil, penilaian laporan keuangan, pemeriksaan 

produk…  

… 

5. Pengawasan 

Kinerja Anda dalam mengarahkan, memimpin dan 

mengembangkan bawahan Anda; membimbing, melatih, dan 

menjelaskan peraturan kerja pada bawahan; memberikan tugas 

pekerjaan dan menangani keluhan… 

… 

6. Pemilihan staff 

Kinerja Anda dalam mempertahankan angkatan kerja di bagian 

Anda; merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai baru; 

menempatkan, mempromosikan dan memutasi pegawai… 

… 

7. Negosiasi 

Kinerja Anda dalam melakukan pembelian, penjualan atau 

melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi 

pemasok, tawar menawar dengan wakil penjualan, tawar 

menawar secara kelompok… 

… 

8. Perwakilan 

Kinerja Anda dalam menghadiri pertemuan dengan perusahaan 

lain, pertemuan intern, pidato untuk acara-acara 

kemasyarakatan, pendekatan ke masyarakat, mempromosikan 

tujuan umum perusahaan Anda… 

… 

9. Evaluasi kinerja Bapak / Ibu secara keseluruhan … 
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