
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  

1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-

jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun.  

2. Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan memberi 

tanda silang (x) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan diri anda.  

          

                     

3. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 

SS = Sangat sesuai, apabila jawaban anda sangat sesuai dengan  

               pernyataan 

S = Sesuai, apabila jawaban anda sesuai dengan pernyataan 

TS = Tidak Sesuai, apabila jawaban anda tidak sesuai dengan pernyataan 

STS = Sangat Tidak Sesuai, apabila jawaban anda sangat tidak sesuai  

               dengan pernyataan 

4. Jika anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban 

yang salah, kemudian berilah tanda silang (x) pada jawaban yang lebih sesuai 

dengan keadaan anda.  

5. Jawaban yang anda berikan akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya. 

6. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama anda. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 
 

 

 

SS S TS STS



No. Pernyataan Pilihan 

1. Keluarga saya ikut bersedih saat saya 

tertimpa musibah. SS S TS STS 

2. Keluarga saya jarang memuji, jika saya 

mendapatkan keberhasilan dalam bidang apa 

pun. 
SS S TS STS 

3. Keluarga saya ikut mengantar berobat, jika 

saya sakit. SS S TS STS 

4. Anak dan isteri saya menolak berdiskusi, saat 

saya membutuhkan saran. SS S TS STS 

5. Tidak ada anggota keluarga yang mau 

merawat jika saya sedang sakit. SS S TS STS 

6. Keluarga saya sering memuji, jika saya 

melakukan hal yang terpuji. SS S TS STS 

7. Isteri saya keberatan jika saya meminjam 

kendaraannya. SS S TS STS 

8. Orang tua saya banyak memberikan nasehat 

saat saya sedang menghadapi masalah. SS S TS STS 

9. Keluarga saya ikut bahagia jika saya menjadi 

orang yang berhasil. SS S TS STS 

10. Keluarga saya sering lupa memberi ucapan 

selamat jika saya ulang tahun. SS S TS STS 

11. Keluarga saya sering membantu sesuai 

dengan kemampuannya, jika ada pekerjaan 

yang menumpuk. 
SS S TS STS 

12. Saat ada masalah dalam keluarga, saya jarang 

dimintai saran. 

 
SS S TS STS 



13. Istri dan anak saya kurang mempedulikan 

saya. SS S TS STS 

14. Keluarga saya percaya jika saya menafkahi 

mereka dengan hasil yang halal. SS S TS STS 

15. Saya selalu mengerjakan pekerjaan kantor 

dan pekerjaan rumah sendiri, tanpa bantuan 

dari salah satu anggota keluarga. 
SS S TS STS 

16. Anak dan isteri saya sering memberi saran 

saat saya akan mengambil keputusan. SS S TS STS 

17. Keluarga saya dapat menerima dengan lapang 

dada saat saya mengalami kegagalan. SS S TS STS 

18. Keluarga saya kurang peduli dengan 

keberhasilan saya. SS S TS STS 

19. Isteri saya sering menemani saat saya ada 

tugas keluar kota. SS S TS STS 

20. Isteri saya jarang memberi informasi tentang 

keadaan dirumah, saat saya berada di luar 

kota. 
SS S TS STS 

21. Keluarga saya kurang mengerti apa yang saya 

rasakan. SS S TS STS 

22. Isteri saya banyak memberi semangat saat 

saya mempunyai pekerjaan yang menumpuk. SS S TS STS 

23. Ketika lelah, saya kurang dapat 

mengandalkan keluarga untuk membantu 

pekerjaan saya. 
SS S TS STS 

24. Bagi saya informasi dari keluarga, adalah hal 

yang penting untuk mencari pemecahan 

masalah. 
SS S TS STS 

 



IDENTITAS  

Usia  : .......tahun 

Jenis Kelamin : L / P 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  

1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-

jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan memberi 

tanda silang (x) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan diri anda.  

 

                     

3. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 

 SS   = Sangat Sering, apabila jawaban anda sangat sering terjadi sesuai 

dengan pernyataan. 

  S    = Sering, apabila jawaban anda sering terjadi sesuai dengan 

pernyataan. 

  J    = Jarang, apabila jawaban anda jarang terjadi sesuai dengan 

pernyataan. 

 JS   = Jarang Sekali, apabila jawaban anda jarang sekali terjadi sesuai 

dengan pernyataan. 

4. Jika anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 

jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (x) pada jawaban yang 

lebih sesuai dengan keadaan anda. 

5. Jawaban yang anda berikan akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya. 

6. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama anda. 

 

 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 

SS S J JS 



No. Pernyataan Pilihan 
1. Saya merasa tegang, ketika menunggu 

hasil giling tebu. SS S J JS 

2. Tubuh saya terasa gemetar, saat 

menunggu hasil giling tebu. SS S J JS 

3. Saya merasa nyaman ketika menunggu 

hasil giling tebu. SS S J JS 

4. Tidur saya tetap nyenyak, walaupun 

proses giling tebu sedang berlangsung. SS S J JS 

5. Saya merasa kurang nyaman saat proses 

giling tebu berlangsung. SS S J JS 

6. Saya tidak dapat tidur dengan nyenyak 

ketika menunggu proses giling tebu. SS S J JS 

7. Saya tidak mengkhawatirkan adanya 

penundaan jadwal giling, walaupun 

mempengaruhi rendemen tebu. 
SS S J JS 

8. Saya yakin tekanan darah saya akan tetap 

normal saat menunggu hasil giling tebu. SS S J JS 

9. Saya merasa was-was ketika hasil 

rendemen tebu kurang dari 6,8%. SS S J JS 

10. Ketika ada keterlambatan dalam proses 

giling, keringat dingin saya mulai 

mengucur. 
SS S J JS 

11. Saya merasa senang saat menunggu hasil 

giling tebu. SS S J JS 

12. Saya tidak merasakan sesak nafas walau 

ada gangguan saat proses giling tebu. SS S J JS 

13. Pada saat musim giling tebu, rasa 

khawatir saya mulai timbul. SS S J JS 



14. Ujung-ujung jari saya terasa dingin, saat 

mengetahui mesin pabrik gula mengalami 

kerusakan saat proses giling tebu. 
SS S J JS 

15. Pada saat menunggu hasil giling, saya 

tidak merasakan tekanan pada diri saya. SS S J JS 

16. Tubuh saya tidak mengeluarkan keringat 

dingin, walaupun ada keterlambatan 

dalam proses giling. 
SS S J JS 

17. Saya menjadi cemas, ketika pabrik gula 

telat dalam menyusun jadwal giling. SS S J JS 

18. Saya merasa sesak nafas, ketika 

menunggu proses giling tebu yang 

mengalami keterlambatan. 
SS S J JS 

19. Ketika mengetahui tebu saya akan 

digiling, saya tidak merasakan 

kecemasan. 
SS S J JS 

20. Saya tidak merasakan adanya gangguan 

pencernakan, saat mengetahui rendemen 

yang dihasilkan kurang dari 6,8%. 
SS S J JS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  

1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur- 

jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun.  

2. Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan memberi 

tanda silang (x) pada pilihan yang sesuai dengan diri anda.  

 

 

3. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 

SS = Sangat Setuju, apabila jawaban anda sangat setuju dengan  

               pernyataan 

S = Setuju, apabila jawaban anda setuju dengan penyataan 

TS = Tidak Setuju, apabila jawaban anda tidak setuju dengan pernyataan 

STS = Sangat Tidak Setuju, apabila jawaban anda sangat tidak setuju 

               dengan pernyataan 

4. Jika anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban 

yang salah, kemudian berilah tanda silang (x) pada jawaban yang lebih sesuai 

dengan keadaan anda. 

5. Jawaban yang anda berikan akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya. 

6. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama anda. 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
 
 

SS S TS STS



  

No Pernyataan Pilihan 

1. Menurut sepengetahuan saya kinerja pabrik gula 

akan lebih efktif jika ada kerjasama yang solid 

dengan melibatkan pihak pabrik gula dan petani 

tebu. 

SS S TS STS 

2. Mesin-mesin tua yang masih digunakan Pabrik 

Gula tidak mempengaruhi hasil giling. SS S TS STS 

3. Dengan adanya tim pengamat rendemen saya 

percaya, kinerja pabrik gula akan menjadi lebih 

baik. 
SS S TS STS 

4. Kinerja pabrik gula di Indonesia masih sangat 

rendah bila dibandingkan dengan negara lain. SS S TS STS 

5. Peninjauan ulang rendemen tebu, sebelum proses 

giling masih diperlukan. SS S TS STS 

6. Rendemen tebu tetap rendah walaupun Pabrik 

Gula melaksanakan jadwal giling sesuai rencana. SS S TS STS 

7. Saya yakin jika revitalisasi pabrik gula 

dilaksanakan dengan baik maka petani tebu akan 

memperoleh dampak yang positif. 
SS S TS STS 

8. Manajemen pabrik gula yang kurang tebuka 

membuat pihak petani dirugikan. SS S TS STS 

9. Pihak pabrik gula seharusnya mementingkan 

hak-hak para petani tebu saat musim giling tiba. SS S TS STS 

10. Pemerintah kurang tanggap dalam menangani 

masalah revitalisasi pabrik gula di Indonesia. SS S TS STS 

11. Selain Indonesia masih banyak negara-negara 

lain yang mempunyai masaalah tentang industri 

pergulaan yang carut marut. 
SS S TS STS 



  

12. Walaupun sering diadakan musyawarah yang 

membahas tentang rendemen tebu, namun pihak 

petani tebu masih dirugikan. 
SS S TS STS 

13. Menurut saya, jika ada keterbukaan antara 

manajemen pabrik gula dan pihak petani, maka 

nilai rendemen yang dicapai akan lebih tinggi. 
SS S TS STS 

14. Rendahnya rendemen tebu disebabkan proses 

giling tebu yang tidak tepat waktu. SS S TS STS 

15. Dengan banyaknya mesin-mesin tua yang masih 

beroperasi untuk proses giling tebu maka perlu 

dilaksanakan Revitalisasi PG. 
SS S TS STS 

16. Menurut saya masih digunakannya mesin-mesin 

tua untuk proses giling tebu tidak akan 

menambah nilai rendemen tebu yang dihasilkan. 
SS S TS STS 

17. Petani tebu mengantri dalam proses giling, 

karena areal tebu yang luas. SS S TS STS 

18. Jika revitalisasi pabrik gula dilakukan belum 

tentu akan membawa dampak positif bagi pihak 

petani tebu. 
SS S TS STS 

19. Menurut saya, mesin-mesin tua yang masih 

digunakan oleh pabrik gula, berdampak pada 

rendahnya rendemen tebu dan menurunnya 

produksi gula. 

SS S TS STS 

20. Pihak Pabrik Gula kurang serius dalam 

menangani proses giling tebu. SS S TS STS 

21. Musyawarah antara manajemen pabrik gula dan 

petani tebu perlu ditingkatkan agar tercipta 

kerjasama yang baik. 
SS S TS STS 



  

22. Apabila tim pengamat rendemen dapat bekerja 

lebih efektif, maka hal ini dapat merugikan pihak 

pabrik gula. 
SS S TS STS 

23.  Langkah Pemerintah sudah benar dengan 

dibentuknya tim pengamat rendemen. SS S TS STS 

24. Dengan adanya tim pengamat rendemen tebu 

maka pihak Pabrik Gula tidak perlu mematuhi 

saran dan usulannya. 
SS S TS STS 
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