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PENGANTAR KUESIONER 
 
Kepada Yth : 

Bapak/Ibu/Sdr/I karyawan 

PT. Shangliem, Semarang. 

 

Dengan hormat, 

  Di tengah-tengah kesibukan Anda sebagai karyawan PT. Shangliem, 

Semarang, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk meluangkan sedikit 

waktu guna mengisi angket kuesioner terlampir berikut ini. Kuesioner ini 

berhubungan dengan penelitian saya yang berjudul : "PENGARUH KEPUASAN 

KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL KARYAWAN PT. 

SHANGLIEM, SEMARANG". 

  Sebelumnya atas kesediaan dan waktu yang diluangkan, saya mengucapkan 

banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Umur : 

Masa Kerja : 

Status : 

Pendidikan Terakhir : 

Jabatan : 

 

 

 

 

 

 

  



     

KUESIONER 

 

A. KEPUASAN KERJA 

Mohon Anda menjawab pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda (X) pada 

salah satu kolom yang tersedia sesuai jawaban Anda. Terima Kasih. 

Keterangan : 

Sangat setuju nilai 7 

Setuju nilai 6 

Sedikit setuju nilai 5 

Tidak tahu nilai 4 

Sedikit tidak setuju nilai 3 

Tidak setuju nilai 2 

Sangat tidak setuju nilai           1 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

GAJI 

1. Organisasi memberikan gaji 

lebih baik daripada pesaing 

       

2. Gaji saya cukup, mengingat 

tanggung jawab yang saya pikul 

       

3. Saya diberi gaji lebih rendah 

untuk apa yang saya kerjakan 

       

4. Tunjangan yang saya terima 

cukup banyak 

       

PROMOSI 

5. Saya tidak suka dengan dasar 

(patokan) yang digunakan untuk 

promosi dalam organisasi saya 

       

6. Promosi jarang terjadi di 

organisasi saya 

       

7. Jika saya melaksanakan        

  



     

pekerjaan dengan baik, saya 

akan dipromosikan 

8. Saya senang dengan tingkat 

kemajuan saya 

       

REKAN SEKERJA 

9. Orang yang bekerja dengan saya 

tidak memberikan dukungan 

yang cukup kepada saya 

       

10. Ketika saya meminta orang 

(teman) melakukan pekerjaan 

tertentu, pekerjaan tersebut 

selesai  

       

11. Saya menikmati bekerja dengan 

teman-teman disini 

       

12. Saya bekerja dengan orang yang 

bertanggung jawab 

       

SUPERVISOR 

13. Para manajer (supervisor) yang 

saya bekerja untuk mereka 

memberikan dukungan kepada 

saya 

       

14. Para manajer (supervisor) yang 

saya bekerja untuk mereka 

mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi 

       

15. Para atasan saya tidak mau 

mendengarkan saya 

       

16. Manajemen tidak 

memperlakukan saya dengan 

jujur 

       

  



     

PEKERJAAN ITU SENDIRI 

17. Pekerjaan saya sangat 

menyenangkan 

       

18. Saya merasa senang dengan 

tingkat tanggung jawab dalam 

pekerjaan saya 

       

19. Saya lebih suka melaksanakan 

pekerjaan lain 

       

20. Saya merasa sedikit mencapai 

keberhasilan dalam pekerjaan 

saya 

       

 

B. KOMITMEN ORGANISASIONAL 

Mohon Anda menjawab pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda (X) pada 

salah satu kolom yang tersedia sesuai jawaban Anda. Terima Kasih. 

Keterangan : 

Sangat setuju nilai 7 

Setuju nilai 6 

Sedikit setuju nilai 5 

Tidak tahu nilai 4 

Sedikit tidak setuju nilai 3 

Tidak setuju nilai 2 

Sangat tidak setuju nilai 1 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

KOMITMEN AFEKTIF 

1. Saya lebih bahagia menghabiskan 

waktu karir saya di organisasi ini 

       

2. Saya senang membicarakan 

organisasi saya dengan orang-

orang di luar organisasi ini 

       

  



     

3. Saya sungguh merasa seakan-

akan problem organisasi ini 

adalah problem saya sendiri 

       

4. Saya kira saya dapat dengan 

mudah terikat dengan organisasi 

lain seperti saya mau 

       

5. Saya suka bagian dari keluarga 

saya ada pada organisasi saya 

       

6. Saya merasa mengikatkan diri 

secara emosional ke organisasi 

lain 

       

7. Organisasi ini memiliki arti yang 

amat besar bagi saya 

       

8. Saya merasa memiliki organisasi 

ini 

       

KOMITMEN CONTINUANCE 

9. Saya takut pada kemungkinan 

yang terjadi bila saya berhenti 

dari pekerjaan saya tanpa 

memiliki pekerjaan yang lain 

       

10. Adalah hal yang sulit bagi saya 

untuk meninggalkan organisasi 

saya sekarang, bahkan bila saya 

inginkan sekalipun 

       

11. Terlalu banyak dalam hidup saya 

yang akan kacau/terganggu bila 

saya memutuskan ingin 

meninggalkan organisasi saya 

sekarang 

       

12. Untuk meninggalkan organisasi        

  



     

dalam waktu dekat adalah hal 

yang terlalu berarti/mahal bagi 

saya 

13. Sekarang saya tinggal dengan 

organisasi saya yang adalah suatu 

kebutuhan seperti yang saya 

inginkan 

       

14. Saya percaya bahwa saya 

memiliki sangat sedikit pilihan 

untuk mempertimbangkan 

meninggalkan organisasi 

       

15. Satu dari sedikit konsekuensi 

negatif dari meninggalkan 

organisasi ini adalah sesuatu yang 

kurang (langka) dari alternatif-

alternatif yang ada  

       

16. Satu dari sebab utama saya terus 

bekerja untuk organisasi ini 

adalah bahwa meninggalkan 

organisasi akan membutuhkan 

pengorbanan pribadi yang amat 

besar, organisasi yang lain 

mungkin tidak memiliki manfaat 

yang menyeluruh seperti yang 

saya miliki disini  

       

17. Bila saya belum memberikan diri 

saya begitu banyak dalam 

organisasi ini, saya bisa 

mempertimbangkan bekerja di 

tempat lain 

       

  



     

KOMITMEN NORMATIF 

18. Saya merasa ada kewajiban untuk 

tetap tinggal dengan karyawan-

karyawan saya sekarang 

       

19. Bahkan bila ini ada keuntungan 

unuk saya, saya merasa itu adalah 

hal yang benar untuk 

meninggalkan organisasi saya 

sekarang 

       

20. Saya merasa bersalah bila saya 

meninggalkan organisasi saya 

sekarang 

       

21. Organisasi ini berhak menerima 

loyalitas saya 

       

22. Saya tidak akan meninggalkan 

organisasi saya sekarang sebab 

saya mempunyai kewajiban untuk 

ada disini 

       

23. Saya berhutang budi sekali 

kepada organisasi ini 
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