
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 
 

 
 
 

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. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN & TERIMA   KASIH 



Kuesioner Kompensasi  
 
 
 

Nama   : 

Umur  : 

Jenis Kelamin  : 

Lama Bekerja  : 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 
 Keadilan Internal Kenaikan Gaji:      
1. Kenaikan gaji saya adalah adil dibandingkan 

dengan kenaikan gaji karyawan lain di dalam 
organisasi 

     

 Keadilan Internal Tunjangan:      
2. Tunjangan yang saya terima adil dibandingkan 

dengan karyawan lain yang setingkat 
     

3. Dengan mempertimbangkan yang diterima rekan 
sekerja saya, tunjangan saya adil 

     

4. Tunjangan yang saya terima sebanding dengan 
tunjangan yang diterima oleh orang lain di 
perusahaan ini 

     

 Keadilan Internal Insentif:      
5. Saya merasa diberi peluang yang adil dalam 

menerima imbalan insentif 
     

6. Saya menerima peluang yang sama sebagaimana 
rekan lain untuk berpartisipasi dengan program 
insentif 

     

7. Saya diperlakukan dengan adil dalam hal 
imbalan insentif yang diterima karyawan lain 

     

 Keadilan Internal Gaji:      
8. Gaji saya adalah adil dibandingkan dengan apa 

yang diterima rekan sekerja saya 
     

9. Gaji saya adil adalah adil dibandingkan dengan 
gaji karyawan lain di perusahaan ini 

     

10. Setelah mempertimbangkan semuanya, gaji 
tahunan saya termasuk adil dibandingkan 
dengan apa yang diterima oleh rekan sekerja 
saya 
 

     



 Keadilan Eksternal Kenaikan Gaji:      
11. Kenaikan gaji yang lebih baik tidak diberikan 

oleh perusahaan lain dalam industri yang sama 
     

12. Kenaikan gaji saya adalah adil dibandingkan 
dengan kenaikan yang diberikan oleh 
perusahaan lain 

     

 Keadilan Eksternal Tunjangan:      
13. Perusahaan lain pada industri yang sama 

memberikan tunjangan yang lebih baik daripada 
perusahaan saya 

     

14. Tunjangan yang saya terima adalah adil 
dibandingkan dengan tunjangan yang diberikan 
oleh perusahaan lain 

     

 Keadilan Eksternal Insentif:      
15. Perusahaan lain di industri yang sama 

memberikan insentif yang lebih baik  
     

16. Imbalan insentif yang saya terima adalah adil 
dibandingkan dengan imbalan insentif yang 
diberikan oleh perusahaan lain 

     

 Keadilan Eksternal Gaji:      
17. Dibandingkan dengan gaji tahunan (setahun) di 

perusahaan lain, gaji tahunan saya adalah adil 
     

18. Perusahaan lain dalam industri yang sama 
memberikan gaji tahunan (setahun) yang tidak 
lebih baik daripada perusahaan ini 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuesioner Kepuasan Kerja 
 

 
 
 
 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 
 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 sering terjadi di perusahaan      
7. Jika saya melaksanakan pekerjaan dengan baik, 

saya akan dipromosikan 
     

8. Saya puas dengan tingkat kemajuan 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 (atasan):      
13. Atasan yang saya memberikan dukungan pada 

saya 
     

14. Atasan saya bekerja mempunyai motivasi kerja 
yang tinggi 

     

15. Atasan saya mau mendengarkan saya      
16. Atasan saya memperlakukan saya dengan baik 

 
     

1=Sangat Tidak Setuju;2=Tidak Setuju;3=Ragu-Ragu;4=Setuju;5=Sangat Setuju 



 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 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kuesioner Lingkungan Kerja 

 
 
 
 
 
 
No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 
 

Suhu udara para perusahaan ini sirkulasinya 
baik, sehingga mendukung suasana nyaman 
dalam bekerja bagi karyawan           

2 
 

Penerangan yang ada tidak terlalu silau atau 
terlalu redup, dan dapat membantu karyawan 
dalam bekerja dan memberikan semangat kerja           

3 
Pada perusahaan ini, risiko keselamatan kerja 
seperti risiko kecelakaan sangat minim      

4 
Lingkungan kerja pada perusahaan ini bersih dan 
sehat sehingga mendukung hasil kerja karyawan      

5 

Tata ruang pada perusahaan ini memudahkan 
karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya 
sehingga karyawan menjadi lebih leluasa di 
dalam melakukan pekerjaannya       

6 

Ruangan kerja tidak bising sehingga dapat 
memberikan kenyamanan kepada karyawan 
dalam melaksanakan pekerjaannya      

 
 
 
 
 
 
 
 

1=Sangat Tidak Setuju;2=Tidak Setuju;3=Ragu-Ragu;4=Setuju;5=Sangat Setuju 



 
Kuesioner Kinerja 

 
 
 
 
 
 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 
1. Kuantitas kerja karyawan ini selama ini telah 

melebihi rata-rata karyawan lainnya 
     

2. Kualitas kerja karyawan ini selama ini telah 
melebihi rata-rata karyawan lainnya 

     

3. Selama ini dalam bekerja karyawan ini selalu 
mengutamakan efisiensi kerja 

     

4. Dalam melakukan pekerjaan karyawan ini selalu 
memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan 

     

5. Dalam bekerja karyawan ini selalu berusaha lebih 
keras daripada karyawan lainnya 

     

6. Selama ini dalam melakukan pekerjaan karyawan 
ini selalu memegang standar profesional yang 
tinggi 

     

7. Karyawan ini mampu melaksanakan pekerjaan inti      
8. Karyawan ini mampu menggunakan akal sehat 

dalam bekerja 
     

9. Karyawan ini selalu dapat menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu 

     

10. Karyawan ini menggunakan kreativitas dalam 
menjalankan pekerjaan 
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