
KUESIONER 

 

Dalam rangka memenuhi syarat kelulusan dari UNIKA Soegijapranata Semarang melalui 

program skripsi, penulis  memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan 

jujur dan benar. Kuesioner ini tidak akan mempengaruhi jabatan Bapak/Ibu dan penulis 

menjamin data-data Bapak/Ibu hanya diperuntukkan untuk keperluan akademis. Sebelumnya, 

penulis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan yang Bapak/Ibu berikan. 

 

Biodata Responden 

Nama : ……………………………………………………………………………. 

Usia : ……………………………………………………………………………. 

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *) 

Divisi : Produksi/Marketing/Accounting/Finance *) 

Jabatan : ……………………………………………………………………………. 

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

*) coret yang tidak perlu 

 

Petunjuk Pengisian 

Silahkan beri tanda contreng (V) pada kolom nilai yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan 

pernyataan yang ada.  

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

 



I. Kepemimpinan 

No. Pernyataan STS TS N S SS

Kharisma 

1. Pimpinan mempunyai visi yang dapat memacu 

prestasi kerja 

     

2. Pimpinan merasa bangga bekerja sama dengan saya      

3. Pimpinan memperlihatkan bahwa beliau mengakui 

prestasi kerja saya 

     

4. Pimpinan member kepercayaan penuh untuk 

menyelesaikan pekerjaan saya 

     

5. Pimpinan mempunyai respek yang besar terhadap 

kemampuan seseorang 

     

Inspirasional 

6. Pimpinan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting 

dengan cara sederhana 

     

7. Pimpinan dapat member inspirasi terhadap pekerjaan 

saya 

     

8. Pimpinan selalu menetapkan standar-standar yang 

tinggi terhadap saya 

     

9. Pimpinan member motivasi untuk melakukan 

pekerjaan yang lebih dari yang saya mampu 

     

10. Dalam pelaksanaan tugas, pimpinan selalu 

menampilkan diri dengan atribut-atribut atau symbol 

untuk menunjukkan identitasnya sebagai pemimpin 

     

Stimulasi Intelektual 

11. Pimpinan mendorong saya untuk memunculkan ide-

ide baru atas pekerjaan saya dan solusi kreatif atas 

masalah yang dihadapi 

     

12. Dalam pelaksanaan tugas pimpinan selalu 

mengarahkan saya untuk menghadapi masalah 

     



sebagai kesempatan belajar 

13. Pimpinan saya dalam memecahkan masalah 

menggunakan alasan-alasan rasional dan bukti yang 

saya kemukakan 

     

14. Pimpinan melakukan perubahan untuk kemajuan 

perusahaan 

     

15. Pimpinan mampu memikirkan pemecahan-

pemecahan masalah dengan cara yang kreatif dan 

cerdas 

     

Perhatian Individual 

16. Dalam melaksanakan tugas kerja, pimpinan 

membimbing atau melatih, member petunjuk dan 

penjelasan 

     

17. Dalam melaksanakan tugas kerja, pimpinan selalu 

menghindari campur tangan dalam penyelesaian 

pekerjaan 

     

18. Pimpinan membantu saya menyelesaikan 

permasalahn-permasalahan dengan cara-cara baru 

     

19. Pimpinan memberi perlakuan khusus pada setiap 

karyawan berprestasi 

     

20. Pimpinan memberi kebebasan kepada saya untuk 

melakukan pekerjaan dengan cara-cara saya sendiri 

     

 



II. Kompensasi 

No. Pernyataan STS TS N S SS

Gaji Pokok 

1. Gaji pokok yang diterima selama ini sesuai dengan 

yang saya harapkan 

     

2. Gaji pokok yang dibayarkan selalu tepat waktu      

Tunjangan 

3. Besar tunjangan yang diberikan perusahaan selama 

ini memadai 

     

4. Besar tunjangan yang diberikan perusahaan selama 

ini sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan 

     

Bonus 

5. Besar bonus yang diberikan perusahaan sesuai 

dengan yang dibayarkan 

     

6. Bonus yang diberikan perusahaan sesuai dengan 

berat ringan pekerjaan 

     

Fasilitas 

7. Adanya fasilitas kesehatan yang ditawarkan 

perusahaan membuat saya merasa nyaman dalam 

bekerja 

     

8. Fasilitas lain yang diberikan perusahaan selama ini 

membuat saya merasa nyaman 

     

 





III. Komitmen Organisasional 

No. Pernyataan STS TS N S SS

Affective Commitment 

1. Saya bahagia menghabiskan sisa karir di perusahaan 

tempat saya bekerja 

     

2. Saya membanggakan perusahaan tempat saya 

bekerja kepada orang lain di luar perusahaan 

     

3. Saya ikut merasakan apabila ada masalah yang 

terjadi di perusahaan 

     

4. Saya berpikir tidak akan mudah terikat dengan 

perusahaan lain seperti saya terikat dengan 

perusahaan ini 

     

5. Saya merasa menjadi bagian dari perusahaan        

6. Saya merasa terikat secara emosional dengan 

perusahaan 

     

7. Perusahaan memiliki arti yang besar bagi saya      

8. Saya mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap 

perusahaan ini 

     

Continuance Commitment 

9. Saya khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi 

jika saya berhenti dari pekerjaan saya tanpa 

mempunyai pekerjaan lain yang serupa 

     

10.. Akan sangat berat bagi saya untuk meninggalkan 

perusahaan sekarang ini, sekalipun saya 

menginginkan  

     

11. Banyak hal dalam kehidupan saya akan terganggu 

jika saya meninggalkan organisasi 

     

12. Akan terlalu merugikan bagi saya untuk 

meninggalkan perusahaan saat ini 

     

13. Bekerja di perusahaan ini merupakan kebutuhan dan      



keinginan bagi saya 

14. Saya merasa hanya mempunyai sedikit pilihan bila 

meninggalkan perusahaan ini 

     

15. Salah satu akibat serius meninggalkan perusahaan ini 

adalah langkanya peluang alternatif yang ada 

     

16 Butuh pengorbanan yang besar untuk meninggalkan 

perusahaan ini, perusahaan lain mungkin tidak akan 

sesuai dengan keseluruhan manfaat yang saya dapat 

di sini 

     

Normative Commitment 

17. Saya pikir sekarang orang terlalu sering berpindah 

dari perusahaan satu ke perusahaan lain 

     

18. Saya percaya bahwa seseorang harus loyal terhadap 

prusahaannya 

     

19. Berpindah-pindah pekerjaan adalah hal yang tidak 

etis bagi saya 

     

20. Saya percaya bahwa loyalitas adalah penting dan 

oleh karena itu saya merasa tetap bekerja di 

perusahaan ini adalah kewajiban moral 

     

21. Jika saya memperoleh tawaran yang lebih baik di 

perusahaan lain, saya tidak akan merasa bahwa 

tawaran tersebut merupakan alasan yang tepat untuk 

meninggalkan perusahaan 

     

22. Saya percaya terhadap nilai tetap setia pada satu 

perusahaan 

     

23. Saya berpendapat lebih baik jika seseorang tetap 

bekerja di satu perusahaan spanjang karir mereka 

     

24. Bagi saya merupakan tindakan bijaksana untuk 

menjadi karyawan setia 
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