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Nomor Responden :  ……… 

 
 

DAFTAR PERNYATAAN 
 
 

Identitas Responden 

1. Jenis Kelamin  : L / P 

2. Usia : ……………………… 

3. Pendidikan : 

a. SLTA / sederajat 

b. Perguruan Tinggi / Akademik 

4. Masa Kerja   :  ……………………………… 

5. Uni/Jabatan   : ……………………………… 

6. Status perkawinan : 

a. Menikah 

b. Belum menikah 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda silang (X) pada hasil jawaban tiap pertanyan yang saudara 

anggap benar. 

Keterangan 

Sangat setuju   (SS) diberi skor 5 

Setuju   (S) diberi skor 4 

Netral    (N) diberi skor 3 

Tidak  setuju   (TS) diberi skor 2 

Sangat tidak setuju   (STS) diberi skor 1 
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I.     Kompensasi 

No. Pernyataan SS S N TS STS

Kompensasi 
1. Kompensasi yang saya terima dari perusahaan 

sudah layak bagi kemanusiaan.  
     

2. Pembayaran kompensasi sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati bersama. 
     

3. Pembayaran kompensasi dilakukan secara adil 

(sesuai dengan jasa yang diberikan karyawan 

kepada perusahaan) 

     

4. Pembayaran kompensasi dilakukan secara rutin 

dan tepat waktu (1 bulan sekali) 
     

 
 
II. Lingkungan kerja 

No. Pernyataan SS S N TS STS

1. Hubungan antara karyawan dengan karyawan di 

tempat saya bekerja terjalin dengan baik dan 

akrab. 

     

2. Hubungan antara atasan dengan bawahan terjalin 

dengan baik dan harmonis 

     

3. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan tanpa 

adanya permusuhan. 

     

4. Komunikasi  di lingkungan perusahaan terjalin 

dengan baik 

     

5. Koordinasi di lingkungan perusahaan terjalin 

dengan baik 
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III. Kepuasan Kerja 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS

Kepuasan dengan Gaji/Upah 

1. Organisasi memberikan gaji lebih baik daripada 

pesaing  

     

2. Gaji saya cukup, mengingat tanggungjawab yang 

saya pikul 

     

3. Saya diberi gaji yang sesuai untuk apa yang saya 

kerjakan 

     

4. Tunjangan yang saya terima sesuai dengan apa 

yang menjadi tanggungjawan saya. 

     

Kepuasan dengan promosi 

1. Saya setuju dengan dasr (patokan yang 

digunakan untuk promosi dalam organisasi saya  

     

2. Promosi dilakukan secara berkala pada 

organisasi saya 

     

3. Jika saya melaksanakan pekerjaan dengan baik, 

saya akan di promosikan 

     

4. Saya puas dengan tingkat kemajuan saya      

Kepuasan dengan rekan sekerja 

1. Orang yang bekerja dengan saya memberikan 

dukungan yang cukup kepada saya 

     

2. Ketika saya meminta orang (teman) melakukan 

pekerjaan tertentu pekerjaan tersebut selesai 

     

3. Saya menikmati bekerja dengan teman-teman 

disini 

     

4. Saya bekerja dengan orang yang 

bertanggungjawab 
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Kepuasan dengan penyelia 

1. Para manajer (supervisor) yang saya bekerja 

untuk mereka memberikan dukungan saya  

     

2. Para manajer (supervisor) yang saya bekerja 

untuk mereka mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi 

     

3. Para atasan saya tidak mau menerima masukan 

dari saya 

     

4. Manajemen memperlakukan saya dengan jujur      

Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri 

1. Pekerjaan saya sangat menarik.       

2. Saya merasa senang dengan tingkat 

tanggungjawab dalam pekerjaan saya 

     

3. Saya lebih suka melaksanakan pekerjaan lain      

4. Saya merasa dapat mencapai keberhasilan dalam 

pekerjaan saya 
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