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KUESIONER PRA SURVEY 
 
 
 

Kepada Yth. 

Bp./Ibu/Sdra./Sdri 

Karyawan PT LG Electronic Indonesia 

Di tempat. 

 

IDENTITAS: 

Nama  : 

 

Mohon Anda memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban Anda. 

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepuasan kerja Anda PT LG Electronic 

Indonesia? 

1. Budaya organisasi 

2. Motivasi kerja 

3. Stress kerja 

4. Pengendalian diri (locus of control) 

5. Gaji 

6. Promosi 

7. Kepercayaan diri (efikasi diri) 

(Jawaban boleh lebih dari satu) 

 

Terima Kasih Atas Pertisipasinya! 
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KUESIONER PENELITIAN 

 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER: 

1. Baca pertanyaan secara teliti dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. 

2. Pilihlah salah satu dari 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia dan yang paling 

sesuai dengan diri anda dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang 

tersedia. 

Adapun pilihan yang tersedia : 

STS  =Sangat Tidak Setuju = 1 

TS    = Tidak Setuju            = 2 

RR   = Ragu-ragu                = 3 

S      = Setuju                       = 4 

SS    = Sangat Setuju           = 5 

3. Kerahasiaan jawaban Anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. 

4. Apabila anda telah selesai mengerjakan, periksa kembali jangan sampai ada 

peryataan yang terlewatkan. 

5. Saya mengucapkan  terima kasih atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini. 

 

  
 
 
IDENTITAS RESPONDEN: 

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Lama Bekerja : 

4. Jenis Kelamin : 

5. Status  : 

 
 
 
 
 
 

TERIMA   KASIH 
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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. BUDAYA ORGANISASI 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 
 Inovasi dan Pengambilan Risiko:      
1. Menurut Bapak/Ibu pimpinan menetapkan  

metode kerja yang lebih baik daripada 
pesaingnya 

     

2. Menurut Bapak/Ibu setiap hari selalu ada 
tantangan-tantangan baru 

     

 Perhatian terhadap detail:      
3. Menurut Bapak/Ibu pimpinan memperhatikan 

pekerjaan secara detail 
     

4. Menurut Bapak/Ibu, pihak pimpinan menuntut 
karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan 
teliti dan rapi 

     

 Orientasi terhadap hasil:      
5. Dalam organisasi ini pencapaian hasil lebih 

penting daripada proses 
     

6. Pimpinan memperhatikan semua pekerjaan yang 
dilakukan karyawan 

     

 Orientasi terhadap individu:      
7. Menurut Bapak/Ibu pimpinan memperhatikan 

masalah pribadi karyawan 
     

8. Menurut Bapak/Ibu setiap orang diijinkan untuk 
menggunakan metode kerjanya sendiri 

     

 Orientasi terhadap tim:      
9. Kerjasama antar karyawan terjalin dengan baik      
10. Para karyawan mudah bergaul dalam menjalin 

hubungan kerja 
     

 Agresifitas :      
11. Pihak pimpinan menghargai perbedaan pendapat 

antar karyawan 
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12. Pimpinan mendorong karyawan untuk berpikir 
ke masa depan yang  lebih baik 

     

 Stabilitas:      
13. Jika terjadi perubahan pada perusahaan ini, 

terlebih dahulu direncanakan dan tidak 
dipaksakan dengan keputusan pimpinan 

     

14. Pimpinan menginginkan kondisi kerja yang 
nyaman 
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2. LOCUS OF CONTROL 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Pekerjaan adalah apa yang anda kerjakan untuk 

menghasilkan sesuatu 
     

2. Dalam kebanyakan pekerjaan, orang dapat mencapai 
apa yang mereka tetapkan untuk dihasilkan 

     

3. Dengan perencanaan penyelesaian pekerjaan, maka 
akan dapat dilakukan dengan lebih baik 

     

4. Jika karyawan tidak senang dengan keputusan yang 
dibuat oleh atasan, mereka tetap harus melakukan 
sesuatu, seperti memberi masukan, usulan atau 
memberitahu kepada atasannya 

     

5. Memperoleh pekerjaan yang anda inginkan 
merupakan masalah keberuntungan (nasib baik) 

     

6. Dapat menghasilkan uang adalah keberuntungan 
(nasib baik) 

     

7. Kebanyakan orang mampu mengerjakan pekerjaannya 
dengan baik bila mereka berusaha dengan sungguh-
sungguh 

     

8. Agar dapat memperoleh pekerjaan yang benar-benar 
bagus, anda harus mempunyai anggota keluarga atau 
teman yang menduduki jabatan (posisi) yang tinggi 

     

9. Promosi biasanya merupakan keberuntungan (nasib 
baik) 

     

10. Ketika memperoleh pekerjaan yang bagus, siapa yang 
anda kenal dan dekat lebih penting daripada keahlian 
dan kemampuan yang anda miliki 

     

11. Promosi diberikan kepada karyawan yang 
melaksanakan pekerjaan dengan baik 

     

12. Untuk dapat menghasilkan banyak uang anda harus 
tahu dan kenal dengan orang yang tepat 

     

13. Diperlukan banyak nasib baik untuk menjadi 
karyawan yang berprestasi 

     

14. Karyawan yang melaksanakan pekerjaan dengan baik 
biasanya akan mendapatkan imbalan yang sesuai 

     

15. Kebanyakan karyawan mempunyai lebih banyak 
pengaruh terhadap atasannya daripada yang karyawan 
bayangkan (pikirkan) 

     

16. Perbedaan utama antara orang yang menghasilkan 
banyak uang dan orang yang menghasilkan sedikit 
uang adalah keberuntungan (nasib baik) 
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3. KEPUASAN KERJA 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
 Kepuasan terhadap gaji:      
1. Pimpinan 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/kenaikan pangkat 
     

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

saya akan dipromosikan 
     

8. Saya puas dengan tingkat kemajuan saya      
 Kepuasan terhadap rekan sekerja:      
9. Pimpinan 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 pimpinan yang 
bertanggung jawab 

     

 Kepuasan terhadap penyelia:      
13. Pimpinan saya bekerja memberikan dukungan 

pada saya 
     

14. Pimpinan yang saya mempunyai motivasi kerja 
yang tinggi 

     

15. Para atasan saya mau mendengarkan 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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