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Pengisian Kuesioner 

 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu/Sdra./i. 

Karyawan Perusahaan Karet M & A 

Di tempat 

 

Salam Hormat, 

Ditengah-tengah kesibukan Anda saat ini dalam bekerja, perkenankanlah 

saya memohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi 

kuesioner yang saya lampirkan berikut ini. 

Adapun tujuan diadakan pengisian kuesioner ini adalah untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan skripsi atau tugas akhir, guna meraih 

gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

Oleh karena itu jawaban Anda merupakan informasi yang sangat membantu 

saya, maka sangat diharapkan agar jawaban Anda dalam skala ini disesuaikan 

dengan kenyataan dan dalam memberi jawaban tidak berdasarkan pengaruh orang 

lain. 

Saya menjamin kerahasiaan seluruh informasi yang Anda berikan, karena 

dengan segenap data yang murni hanya akan digunakan sebagai data penelitian dan 

akan dijaga kerahasiaannya. 

 

Hormat Saya, 

 

Peneliti 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Lama Bekerja : 

Jenis Kelamin : 

Posisi/pekerjaan: 

 
PERTANYAAN 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
Keterangan: 
SS   = Sangat Setuju 
S     = Setuju 
N    = Netral 
TS   = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
1. KEPEMIMPINAN 
 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Biasanya atasan hanya mengajukan tujuan 

yang ingin dicapai dan menyerahkan kepada 
saya bagaimana cara mencapainya 

     

2. Atasan sering menekankan pentingnya tugas 
dan meminta saya melaksanakan tugas dengan 
sebaik-baiknya 

     

3. Ketika memberi tugas, atasan sering 
menekankan pentingnya efisiensi dan 
meminta anak buahnya untuk menyelesaikan 
tugas sesegera mungkin 

     

4. Ketika memberikan tugas, atasan sering 
memberitahu anak buah untuk tidak merusak 
hubungan dengan orang-orang tertentu 

     

5. Ketika memberi tugas, atasan biasanya 
berdiskusi dengan saya, dan jarang 
memberikan perintah secara leterlek (kaku) 

     

6. Atasan menekankan pentingnya menjalin 
hubungan baik dengan anak buah 
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2. GAJI 
 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saya merasa dibayar dengan gaji yang 

adil untuk pekerjaan yang saya kerjakan 

     

2. Ketika saya mengerjakan pekerjaan 

dengan baik, saya menerima pengakuan 

yang seharusnya saya terima 

     

3. Kenaikan gaji tidak terlalu sedikit dan 

sering dilakukan 

     

4. Saya merasakan bahwa pekerjaan yang 

saya lakukan dihargai 

     

5. Saya merasa dihargai oleh organisasi 

ketika saya berfikir tentang bayaran yang 

saya terima 

     

6. Cukup banyak jenis imbalan bagi 

karyawan dalam organisasi ini 

     

7. Saya merasa puas dengan kesempatan 

untuk memperoleh kenaikan gaji 

     

8. Saya merasa usaha saya diberi imbalan 

yang seharusnya saya terima 
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3.KEPUASAN KERJA 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 
 Kepuasan terhadap gaji:      
1. Perusahaan memberikan gaji yang lebih baik 

daripada pesaing 
     

2. Gaji saya cukup, mengingat tanggung jawab yang 
saya pikul 

     

3. Saya diberi gaji sesuai dengan yang saya kerjakan      
4. Tunjangan yang saya terima cukup banyak      
 Kepuasan terhadap promosi:      
5. Saya suka dengan dasar yang digunakan untuk 

promosi dalam perusahaan 
     

6. Promosi jarang terjadi di perusahaan      
7. Jika saya melaksanakan pekerjaan dengan baik, 

saya akan dipromosikan 
     

8. Saya puas dengan tingkat kemjauan saya      
 Kepuasan terhadap rekan kerja:      
9. Orang yang bekerja dengan saya memberikan 

dukungan yang cukup kepada saya 
     

10. Ketika saya meminta rekan sekerja melakukan 
pekerjaan tertentu, pekerjaan tersebut diselesaikan 
dengan baik 

     

11. Saya menikmati bekerja dengan teman-teman di 
sini 

     

12. Saya bekerja dengan orang yang bertanggung 
jawab 

     

 Kepuasan terhadap penyelia:      
13. Para manajer (supervisor) yang saya bekerja untuk 

mereka memberikan dukungan pada saya 
     

14. Para manajer (supervisor) yang saya bekerja untuk 
mereka mempunyai motivasi kerja yang tinggi 

     

15. Para atasan saya mau mendengarakan saya      
16. Atasan saya memperlakukan saya dengan baik      
 Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri:      
17. Pekerjaan saya sangat menarik      
18. Saya merasa senang dengan tingkat tanggung 

jawab dalam pekerjaan saya 
     

19. Saya suka melaksanakan pekerjaan saya      
20. Saya merasa mendapatkan banyak keberhasilan 

dalam pekerjaan saya 
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