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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

 Nama  :  Endang Wahyuningsih 

 Jabatan :  Kepala Cabang Bank Artha Graha Semarang Cabang  
      Pemuda 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

 Nama  : Marino Ardi 

 NIM  : 09.30.0082 

 Universitas : Universitas Katholik Soegijapranata Semarang 

 

Telah mengadakan penelitian mengenai “Identifikasi Motivasi kerja di Bank Artha 
Graha Semarang Cabang Pemuda Dengan Menggunakan Teori Mc. Clelland, adapun 
penelitian dilakukan selama bulan Desember 2012. Dengan surat ini saya 
menegaskan bahwa penelitian benar-benar dilakukan di Bank Artha Graha Semarang 
Cabang Pemuda.  

Demikian pernyataan dari saya, terima kasih 

 

    Semarang, 17 Januari 2012 

 

 

 

Endang Wahyuningsih 

Kepala Cabang 
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Semarang, 10 Desember 2012 

 

Kepada, 

Yth : Karyawan Bank Artha Graha 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya sebagai peneliti, bernama lengkap Marino Ardi. saya salah satu 
mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Program Studi Manajemen. Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu 
untuk mengisi kuisioner ini sebagai data dalam penelitian yang saya lakukan. Tujuan 
dari penelitian ini sebagai syarat tugas akhir mahasiswa Strata 1 (S1) dengan judul 
penelitian“ Identifikasi Motivasi Kerja di Bank Artha Graha Semarang cabang 
Pemuda dengan Menggunakan Teori Mc.Clelland”. Data yang Bapak/ Ibu isi 
bukan sebagai bahan untuk publikasi karena data yang Bapak/Ibu isi merupakan data 
yang bersifat rahasia. Setiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan 
yang sangat berharga bagi penetian saya. Untuk bantuan tersebut sebelum dan 
sesudahnya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Hormat saya, 

 

 

( Marino Ardi )
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Bagian I. 

Pernyataan pada bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan identitas 
responden.  

Nama   : ...……………………………………………………………… 

Umur   : ……………………………………………………………….. 

Jenis Kelamin : ...……………………………………………………………… 

Lama Bekerja : ……………………………………………………………...... 

Pendidikan  : ……………………………………………………………….. 

 

Bagian II. 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 
sudah di sediakan sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu alami. Dengan keterangan 
sebagai berikut, 

SS = Sangat setuju; ST= Setuju; RG= Ragu-ragu; TS= Tidak setuju; STS = Sangat 
tidak setuju 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS ST RG TS TST
Kebutuhan berprestasi : 

1 
Saya mencoba dengan sangat sungguh- sungguh untuk 
mencapai target yang diberikan.           

2 Saya menikmati target yang menantang           

3 Saya ingin menambah wawasan dalam usaha pencapaian target           

4 
Saya suka menetapkan tujuan dan mencapai tujuan yang 
realistis.           

5 Saya menikmati kepuasan dari penyelesaian tugas yang sulit.           

6 
Perusahaan sudah memberikan apresiasi atas prestasi kerja 
yang tinggi.           

Kebutuhan Kekuasaan : 
7 Saya menikmati persaingan dan kemenangan.           
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8 
Saya dorongan untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan 
untuk mendapatkan promosi jabatan.           

9 
Saya berani menyampaikan langsung kepada orang yang 
menyatakan sesuatu tidak saya setujui.           

10 
Saya memilihi kemampuan untuk mempengaruhi rekan sekerja 
dan nasabah agar mengikuti cara saya melakukan sesuatu.           

11 
Saya sering bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan 
promosi jabatan.           

12 
Perusahaan sudah memberikan jabatan yang sesuai dengan 
hasil kerja saya.           

Kebutuhan Affiliasi : 

13 
Saya sering berinteraksi dengan orang- orang disekitar tentang 
berbagai hal           

14 Saya ingin disukai orang lain.           

15 
Saya cenderung membangun hubungan yang erat dengan para 
rekan sekerja maupun nasabah.           

16 Saya menikmati menjadi bagian kelompok dalam organisasi.           

17 
Saya lebih menikmati bekerja sama dengan orang lain daripada 
bekerja sendiri.           

18 
Perusahaan memberikan kegiatan- kegiatan di luar jam kerja 
dengan tujuan memper erat hubungan antar karyawan.           
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Bagian III. 

Jawablah pertanyaan terbuka di bawah ini dengan memberikan jawaban secara jelas. 

1. Apa motivasi utama anda bekerja di bank Artha Graha? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................... 
 

2. Apakah anda pernah diberikan  target yang langka/ sulit dari perusahaan ? 
a. Ya, 

Apa bentuk tugas tersebut ? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
...................................... 
Bagaimana persepsi anda mengenai tugas tersebut ? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
...................................... 

b. Tidak, 

Bagaimana persepsi anda bahwa perusahaan tidak memberikan target 
yang langka/ sulit kepada anda? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 

3. Apakah perusahaan memberikan kesempatan berkompetisi dalam bekerja ? 
a. Ya, 

Apa bentuk dari kompetisi yang diberikan oleh perusahaan ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 
Bagaimana persepsi anda mengenai dampak kompetisi yang telah anda 
lakukan? 
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…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 
 

b. Tidak, 

Apa alasan perusahaan tidak memberikan kesempatan berkompetisi 
dalam bekerja? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 

4. Apakah perusahaan memberikan penghargaan atas prestasi kerja karyawan 
yang  tinggi? 

a. Ya, 

Apa bentuk penghargaan yang telah diberikan oleh perusahaan ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 
Apa persepsi anda mengenai penghargaan yang diberikan oleh 
perusahaan? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 

b. Tidak, 

Apa alasan perusahaan tidak memberikan penghargaan terhadap 
prestasi kerja karyawan yang tinggi? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 

5. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mempererat 
hubungan antar karyawan di perusahaan ? 
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 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 ……………………………………….............................................................. 

6. Hal apa saja yang telah anda lakukan untuk membangun hubungan yang erat 
antar anda dengan karyawan lain ?  

 …………………………………………………………………………………
 …..……………………………………………………………………………..
 ….........…………………………………………………………………………
 ………………………………………............................................................... 

7. Hal apa saja yang telah anda lakukan untuk membangun hubungan yang erat 
antar anda dengan nasabah ? 

 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 ……………………………………….............................................................. 

8. Apakah anda lebih cenderung suka bekerja dalam kelompok dibanding 
bekerja secara individu ? 

a. Ya, apa alasan anda ? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 

b. Tidak, apa alasan anda ? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………… 
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Tabel 4.4 
KUESIONER TERBUKA 

 
 

Pertanyaan Jawaban 
Kebutuhan Berprestasi : 
Apa motivasi utama bekerja di Bank 
Artha Graha 

Berdasarkan jawaban terhadap 9 
responden dapat disimpulkan bahwa :  

• berkarir adalah motivasi utama, 
didukung dengan prestasi kerja 
dan hubungan baik dengan rekan 
kerja, pimpinan, dan nasabah.(8) 

• suasana kerja yang nyaman 
menjadi motivasi utama bekerja 
di Bank Artha Graha. (1) 

Apakah perusahaan pernah memberikan 
target yang langka/ sulit dari perusahaan 

Berdasarkan jawaban terhadap 9 
responden dapat disimpulkan bahwa :  
Tidak,  

• produk yang ditawarkan oleh 
Bank Artha Graha kompetitif 
terhadap bank lain (4) 

• target yang diberikan dapat 
tercapai.(5) 

Kebutuhan Kekuasaan : 
Apakah perusahaan memberikan 
kesempatan berkompetisi 

Berdasarkan jawaban terhadap 9 
responden dapat disimpulkan bahwa :  
Ya, alasan : 

• dampak dari penilaian kinerja (3) 
• adanya target (2) 
• pemberian hadiah (4) 

Apakah perusahaan memberikan 
penghargaan atas prestasi kerja karyawan 
yang tinggi 

Berdasarkan jawaban terhadap 9 
responden dapat disimpulkan bahwa :  
Ya, alasan : 

• Bonus tahunan (7) 
• Bonus tahunan dan promosi (2) 

 
Kebutuhan Afiliasi : 
Kegiatan apa saja yang telah dikalukan 
oleh perusahaan untuk mempererat 

Berdasarkan jawaban terhadap 9 
responden dapat disimpulkan bahwa :  
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hubungan antar karyawan Kegiatan yang telah dilakukan 
perusahaan adalah : 

• Makan bersama akhir tahun (2) 
• Outing (5) 
• Training (1) 
• Outbound (1) 

Hal yang telah anda lakukan untuk 
membangun hubungan yang erat antara 
anda dengan karyawan lain? 
 
 

Berdasarkan jawaban terhadap 9 
responden dapat disimpulkan bahwa :  

• Berinteraksi di jam istirahat (4) 
• Makan siang bersama (2) 
• Gathering dan meeting (1) 
• Bekerja sama untuk mencapai 

target (2) 
 

Hal apa yang telah anda lakukan untuk 
mempererat hubungan anda dengan 
nasabah 

Berdasarkan jawaban terhadap 9 
responden dapat disimpulkan bahwa :  

• pendekatan personal dengan 
mendatangi tempat nasabah (6) 

• menjalankan Service Exellence 
dalam pelayanan nasabah (3) 

Apakah anda lebih cenderung suka 
bekerja dalam kelompok dibanding 
bekerja secara individu 

Berdasarkan jawaban terhadap 9 
responden dapat disimpulkan bahwa :  

• ya, karena karyawan saling 
membantu untuk mempermudah 
pencapaian target (8) 

• tidak, karena bekerja secara 
individu lebih fokus dalam 
pencapaian target (1) 
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Tabel 4.5 

Tabulasi Data 

R
ep
on
de
n 

Umur Jenis 
Kelam

in 

 
 

Lama 
Bekerja 

 
 

Status 
karyaw

an 

Pendi

dikan 

Ach
1 

Ac
h2 

Ac
h3 

Ac
h4 

Ac
h5 

Ac
h6 

Pow
1 

Pow
2 

Pow
3 

Pow
4 

Pow
5 

Pow
6 

Aff
1 

Aff
2 

Aff
3 

Aff
4 

Aff
5 

Aff
6 

1. 
34 Wanita 

 
10 

Tahun 

 
Tetap 

 S1 
5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5  3  3 

2. 
43 Wanita 

 
10 

tahun 

 

Tetap S1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5  4  5 

3. 29 Pria 

 
 

3 tahun 

 

Kontrak S1 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4  4  4 

4. 26 Wanita 
1,5 

tahun 
Kontrak 

S1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4  4  4 

5. 
23 Wanita 

 
 

1 tahun 

 
Kontrak 

S1 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4  4  4 

6. 
33 Pria 

 
 

10 
tahun 

 
 

Tetap 
S1 

4 2 5 4 5 3 2 5 5 3 5 4 4 5 5 5  5  4 

7. 
32 Wanita 

 
 

8 tahun 

 
Kontrak 

S1 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 5 5 4 4  4  2 

8. 
41 Pria 

 
7 tahun 

 
Kontrak S1 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4  5  4 

9. 
31 Wanita 

 
8 tahun 

 
Kontrak S1 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4  4  4 
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Tabel 4.6 

Tabulasi Data Kuesioner Terbuka 

Pertanyaan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Apa motivasi utama 
bekerja di Bank Artha 
Graha 

Suasana kerja 
nyaman Berkarir Berkarir Berkarir Berkarir Berkarir Berkarir Berkarir Berkarir 

Apakah perusahaan 
pernah memberikan 
target yang langka/ 
sulit dari perusahaan tidak, produk 

kompetitif 
tidak, produk 

kompetitif 
tidak, target 

realistis 
tidak, target 

realistis 

tidak, 
target 

realistis 
tidak, produk 

kompetitif 
tidak, target 

realistis 
tidak, produk 

kompetitif 
tidak, target 

realistis 
Apakah perusahaan 
memberikan 
kesempatan 
berkompetisi 

ya, dampak 
dari penilaian 

kinerja 
ya, pemberian 

hadiah 
ya,  pemberian 

hadiah 
ya, adanya 

target 
ya, adanya 

target 

ya, dampak 
dari penilaian 

kinerja 

ya, dampak 
dari penilaian 

kinerja 
ya,  pemberian 

hadiah 
ya,  pemberian 

hadiah 
Apakah perusahaan 
memberikan 
penghargaan atas 
prestasi kerja 
karyawan yang tinggi ya, bonus 

tahunan 

ya, bonus 
tahunan dan 

promosi 
ya, bonus 
tahunan 

ya, bonus 
tahunan 

ya, bonus 
tahunan 

ya, bonus 
tahunan dan 

promosi 
ya,bonus 
tahunan 

ya,bonus 
tahunan 

ya,bonus 
tahunan 

Kegiatan apa saja 
yang telah dikalukan 
oleh perusahaan untuk 
mempererat hubungan 
antar karyawan 

Makan 
bersama akhir 

tahun Outing 
Outing dan 

training 

Makan 
bersama akhir 

tahun Outing Outing 

Outing, 
outbound, dan 

makan 
bersama akhir 

tahun Outing Outing 
Hal yang telah anda 
lakukan untuk 
membangun hubungan 
yang erat antara anda 
dengan karyawan lain? 

berinteraksi 
saat jam 
istirahat 

Bekerja sama 
dalam 

pencapaian 
target 

Bekerja sama 
dalam 

pencapaian 
target 

berinteraksi 
saat jam 
istirahat 

Makan 
siang 

bersama 

berinteraksi 
saat jam 
istirahat 

berinteraksi 
saat jam 
istirahat 

Gathering dan 
meeting 

Makan siang 
bersama 
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Hal apa yang telah 
anda lakukan untuk 
mempererat hubungan 
anda dengan nasabah Service 

Exellence 

Sering 
berkunjung ke 

nasabah 

Sering 
berkunjung ke 

nasabah 
Service 

Exellence 

Sering 
berkunjung 
ke nasabah 

Sering 
berkunjung ke 

nasabah 
Service 

Exellence 

Sering 
berkunjung ke 

nasabah 

Sering 
berkunjung ke 

nasabah 
Apakah anda lebih 
cenderung suka 
bekerja dalam 
kelompok dibanding 
bekerja secara 
individu ya, 

mempermudah 
pencapaian 

target 

ya, 
mempermudah 

pencapaian 
target 

ya, 
mempermudah 

pencapaian 
target 

ya, 
mempermudah 

pencapaian 
target 

tidak, 
bekerja 
individu 

kebih 
fokus 
dalam 

mencapai 
target 

ya, 
mempermudah 

pencapaian 
target 

ya, 
mempermudah 

pencapaian 
target 

ya, 
mempermudah 

pencapaian 
target 

ya, 
mempermudah 

pencapaian 
target 
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