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LAMPIRAN 1 
KUESIONER 
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KUESIONER 

 

Nama :      Jenis Kelamin  

 : 

NIM :      Fakultas / Jurusan : 

 

Isilah daftar kuesioner berikut ini dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada kolom jawaban yang telah tersedia sesuai dengan pilihan dan persepsi 

anda berdasar pada iklan lowongan yang tertera, sertakan juga alasan yang 

melatarbelakangi jawaban anda. 

1. Dibawah ini adalah beberapa iklan lowongan pekerjaan untuk posisi 

supervisor, jika anda ingin melamar pekerjaan tersebut, iklan mana yang 

menurut anda paling menarik dalam kategori kelengkapan isi iklan lowongan 

sehingga anda berminat untuk melamar pekerjaan tersebut ?  

a.  b.  
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c.  d.  

e.   

 

Alasan: 
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2. Dibawah ini adalah beberapa iklan lowongan pekerjaan untuk posisi 

supervisor, jika anda ingin melamar pekerjaan tersebut, iklan mana yang 

menurut anda paling menarik dalam kategori kejelasan informasi yang tertera 

dalam iklan lowongan sehingga anda berminat untuk melamar pekerjaan 

tersebut ?  

a.  b.  

c.  d.  
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e.   

 

Alasan:  

3. Dibawah ini adalah beberapa iklan lowongan pekerjaan untuk posisi 

supervisor, jika anda ingin melamar pekerjaan tersebut, iklan mana yang 

menurut anda paling menarik dalam kategori ukuran display iklan lowongan 

sehingga anda berminat untuk melamar pekerjaan tersebut ?  

a.  b.  
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c.  d.  

e.  

 
 

 
 
 
 
Alasan : 
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Berikanlah jawaban beserta alasan singkat atas pertanyaan – pertanyaan  

dibawah ini sesuai dengan persepsi anda tentang iklan lowongan pekerjaan 

yang baik ! 

 

1. Bagaimana persepsi anda tentang iklan lowongan pekerjaan yang lengkap 

sehingga menarik untuk dibaca dan kemudian menarik minat anda untuk 

melamar pekerjaan tersebut ! 

Alasan : 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana persepsi anda tentang kejelasan informasi iklan lowongan 

pekerjaan yang baik sehingga menarik untuk dibaca dan kemudian menarik 

minat anda untuk melamar pekerjaan tersebut ! 

Alasan : 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana persepsi anda tentang ukuran display iklan lowongan pekerjaan 

yang baik sehingga menarik untuk dibaca dan kemudian menarik minat anda 

untuk melamar pekerjaan tersebut ! 

Alasan : 
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No Job Position 
Alasan Job 

Position 
Kode 

Lowongan Alasan Kode Lowongan 
1 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
2 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
3 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

4 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 
5 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
6 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

7 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

8 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

9 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

10 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

11 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

12 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

13 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

14 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

15 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

16 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

17 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

18 FIF posisi jelas terbaca PO Box 
kode lowongan tercantum meski tidak umum 

(menggunakan nomor) 
19 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
20 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
21 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

22 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

23 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 
24 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
25 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
26 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

27 FIF posisi jelas terbaca PO Box 
kode lowongan tercantum meski tidak umum 

(menggunakan nomor) 

28 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

29 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

30 
Komplek Siliwangi 

Plaza posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
31 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
32 Mal Ciputra posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

33 
PT. Guna Indah 

Makmur posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

34 
PT. Guna Indah 

Makmur posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

35 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi pada 
umumnya FIF kode lowonongan tercantum 

36 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi pada 
umumnya FIF kode lowonongan tercantum 

37 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
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38 Mal Ciputra posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

39 Mal Ciputra posisi jelas terbaca PO Box 
kode lowongan tercantum meski tidak umum 

(menggunakan nomor) 
40 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

41 
Komplek Siliwangi 

Plaza posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

42 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi pada 
umumnya FIF kode lowonongan tercantum 

43 
Komplek Siliwangi 

Plaza posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

44 
PT. Guna Indah 

Makmur 
posisi pada 
umumnya FIF kode lowonongan tercantum 

45 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

46 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

47 FIF posisi jelas terbaca PO Box 
kode lowongan tercantum meski tidak umum 

(menggunakan nomor) 
48 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

49 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 
50 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
51 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 
52 FIF posisi jelas terbaca FIF kode lowonongan tercantum 

53 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 

54 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi PO Box 
kode lowongan tercantum meski tidak umum 

(menggunakan nomor) 

55 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi PO Box 
kode lowongan tercantum meski tidak umum 

(menggunakan nomor) 

56 Mal Ciputra 
ada penjelasan 

posisi FIF kode lowonongan tercantum 
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No 
Nama 

Perusahaan Alasan Nama Perusahaan Job Description Alasan Job Description 

1 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

2 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

3 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

4 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

5 FIF nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

6 FIF nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

7 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

8 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

9 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

10 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

11 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

12 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

13 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

14 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

15 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

16 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

17 Mal Ciputra nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

18 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

19 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

20 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

21 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

22 Mal Ciputra nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

23 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

24 FIF nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

25 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

26 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

27 FIF nama perusahaan ternama FIF 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

28 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

29 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

30 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi yang dibutuhkan jelas mencantumkan 

kebutuhan bagian Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

31 FIF nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

32 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

33 
PT. Guna Indah 

Makmur nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 
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34 
PT. Guna Indah 

Makmur nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

35 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi yang dibutuhkan jelas mencantumkan 

kebutuhan bagian 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

36 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi yang dibutuhkan jelas mencantumkan 

kebutuhan bagian FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

37 FIF nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

38 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

39 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

40 FIF nama perusahaan ternama FIF 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

41 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi yang dibutuhkan jelas mencantumkan 

kebutuhan bagian Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

42 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi yang dibutuhkan jelas mencantumkan 

kebutuhan bagian 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

43 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
posisi yang dibutuhkan jelas mencantumkan 

kebutuhan bagian 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

44 
PT. Guna Indah 

Makmur 
posisi yang dibutuhkan jelas mencantumkan 

kebutuhan bagian 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

45 FIF nama perusahaan ternama 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

46 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

47 FIF nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
ada uraian tentang pekerjaan yang 

akan dijalani 

48 FIF nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

49 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

50 FIF nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

51 FIF nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

52 FIF nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

53 Mal Ciputra nama perusahaan ternama Mal Ciputra 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

54 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

55 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 

56 Mal Ciputra nama perusahaan ternama FIF 
tanggung jawab posisi ada 
meskipun secara eksplisit 
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No Job Specification Alasan Job Spesification Benefit Alasan Benefit 

1 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

2 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

3 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

4 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

5 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

6 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

7 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

8 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

9 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

10 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

11 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

12 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

13 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

14 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

15 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

16 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

17 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

18 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

19 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

20 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

21 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

22 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca Mal Ciputra 

tidak mencantumkan adanya 
fasilitas yang akan didapat tapi 

perusahaan terkenal 

23 
PT. Guna Indah 

Makmur 
syarat posisi kurang jelas terbaca namun 

alamat jelas 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

24 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

25 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

26 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

27 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

28 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca Mal Ciputra 

tidak mencantumkan adanya 
fasilitas yang akan didapat tapi 

perusahaan terkenal 

29 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca Mal Ciputra 

tidak mencantumkan adanya 
fasilitas yang akan didapat tapi 

perusahaan terkenal 

30 
PT. Guna Indah 

Makmur 
syarat posisi kurang jelas terbaca namun 

alamat jelas 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

31 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 
32 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca PT. Guna Indah mencantumkan fasilitas yang 
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Makmur akan diperoleh 

33 
PT. Guna Indah 

Makmur 
syarat posisi kurang jelas terbaca namun 

alamat jelas 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

34 
PT. Guna Indah 

Makmur 
syarat posisi kurang jelas terbaca namun 

alamat jelas 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

35 
Komplek Siliwangi 

Plaza syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

36 
Komplek Siliwangi 

Plaza syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

37 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca FIF 

tidak mencantumkan adanya 
fasilitas yang akan didapat tapi 

perusahaan terkenal 

38 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

39 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

40 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca FIF 

tidak mencantumkan adanya 
fasilitas yang akan didapat tapi 

perusahaan terkenal 

41 
PT. Guna Indah 

Makmur 
syarat posisi kurang jelas terbaca namun 

alamat jelas 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

42 
PT. Guna Indah 

Makmur 
syarat posisi kurang jelas terbaca namun 

alamat jelas 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

43 
Komplek Siliwangi 

Plaza syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

44 
PT. Guna Indah 

Makmur 
syarat posisi kurang jelas terbaca namun 

alamat jelas 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

45 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca FIF 

tidak mencantumkan adanya 
fasilitas yang akan didapat tapi 

perusahaan terkenal 

46 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

47 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

48 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

49 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

50 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

51 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

52 FIF syarat untuk posisi jelas terbaca 
PT. Guna Indah 

Makmur 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

53 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

54 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

55 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 

56 Mal Ciputra syarat untuk posisi jelas terbaca 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
mencantumkan fasilitas yang 

akan diperoleh 
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No Tujuan Pengiriman Alasan Tujuan Pengiriman Batas Waktu Alasan Batas Waktu 

1 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

2 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

3 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

4 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

5 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

6 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

7 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

8 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

9 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

10 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

11 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

12 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

13 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

14 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

15 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

16 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

17 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

18 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

19 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

20 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

21 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

22 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

23 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

24 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

25 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

26 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

27 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

28 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

29 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

30 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
alamat tercantum namun kurang 

meyakinkan 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

31 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

32 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

33 
PT. Guna Indah 

Makmur 
alamat tercantum namun kurang 

meyakinkan 
PT. Guna Indah 

Makmur 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 
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34 
PT. Guna Indah 

Makmur 
alamat tercantum namun kurang 

meyakinkan 
PT. Guna Indah 

Makmur 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

35 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

36 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
alamat tercantum namun kurang 

meyakinkan 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

37 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

38 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

39 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

40 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

41 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

42 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
alamat tercantum namun kurang 

meyakinkan 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

43 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

44 
PT. Guna Indah 

Makmur 
alamat tercantum namun kurang 

meyakinkan 
PT. Guna Indah 

Makmur 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

45 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

46 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

47 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

48 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

49 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

50 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

51 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

52 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu FIF 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

53 FIF 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

54 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 

55 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu 
Komplek Siliwangi 

Plaza 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun tertera waktu test 

56 Mal Ciputra 
alamat yang dituju jelas karena lokasi 

sudah tahu Mal Ciputra 
batas waktu pengiriman tidak tercantum 

namun perusahaan terkenal 
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No Kejelasan Informasi Alasan Kejelasan Informasi Ukuran Iklan Alasan Ukuran Iklan 

1 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

2 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

3 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

4 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

5 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

6 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

7 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

8 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

9 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

10 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

11 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

12 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

13 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

14 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

15 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

16 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

17 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

18 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

19 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

20 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

21 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

22 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

23 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

24 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

25 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

26 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

27 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

28 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota ukuran cukup besar 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

29 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

30 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

31 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

32 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

33 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 
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34 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

35 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

36 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

37 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

38 informasi lowongan jelas perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

39 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

40 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

41 informasi lowongan jelas adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

42 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

43 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

44 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

45 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

46 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

47 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

48 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

49 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

50 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

51 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

52 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

53 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

54 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 

55 
nama perusahaan 

terkenal adanya kemungkinan ditempatkan di dalam kota 
tulisan mudah 

dibaca 
sebisa mungkin ukuran cukup 

besar agar mudah dibaca 

56 
nama perusahaan 

terkenal perusahaan ternama dan sudah diketahu banyak orang ukuran cukup besar 
jika ukuran tidak terlalu besar 

yang penting bisa dibaca 
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Frequency Table 
 

Jenis Kelamin

32 57,1 57,1 57,1
24 42,9 42,9 100,0
56 100,0 100,0

pria
wanita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Jurusan

10 17,9 17,9 17,9
18 32,1 32,1 50,0
13 23,2 23,2 73,2
13 23,2 23,2 96,4

2 3,6 3,6 100,0
56 100,0 100,0

keuangan
pemasaran
MSDM
Kewirausahaan
operasional
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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LAMPIRAN 4 
FREKUENSI TANGGAPAN 

RESPONDEN 
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Frequency Table 
 

Job Position

3 5,4 5,4 5,4
6 10,7 10,7 16,1

22 39,3 39,3 55,4
25 44,6 44,6 100,0
56 100,0 100,0

PT. Guna Indah Makmur
Komplek Siliwangi Plaza
FIF
Mal Ciputra
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Job Position

30 53,6 53,6 53,6
22 39,3 39,3 92,9

4 7,1 7,1 100,0
56 100,0 100,0

posisi jelas terbaca
ada penjelasan posisi
posisi pada umumnya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Kode Lowongan

50 89,3 89,3 89,3
6 10,7 10,7 100,0

56 100,0 100,0

FIF
PO Box
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Kode Lowongan

50 89,3 89,3 89,3

6 10,7 10,7 100,0

56 100,0 100,0

kode lowonongan
tercantum
kode lowongan tercantum
meski tidak umum
(menggunakan nomor)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Nama Perusahaan

3 5,4 5,4 5,4
6 10,7 10,7 16,1

22 39,3 39,3 55,4
25 44,6 44,6 100,0
56 100,0 100,0

PT. Guna Indah Makmur
Komplek Siliwangi Plaza
FIF
Mal Ciputra
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Nama Perusahaan

49 87,5 87,5 87,5

7 12,5 12,5 100,0

56 100,0 100,0

nama perusahaan
ternama
posisi yang dibutuhkan
jelas mencantumkan
kebutuhan bagian
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Job Description

18 32,1 32,1 32,1
18 32,1 32,1 64,3
20 35,7 35,7 100,0
56 100,0 100,0

Komplek Siliwangi Plaza
FIF
Mal Ciputra
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Job Description

24 42,9 42,9 42,9

32 57,1 57,1 100,0

56 100,0 100,0

ada uraian tentang
pekerjaan yang akan
dijalani
tanggung jawab
posisi ada meskipun
secara eksplisit
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Job Spesification

7 12,5 12,5 12,5
3 5,4 5,4 17,9

26 46,4 46,4 64,3
20 35,7 35,7 100,0
56 100,0 100,0

PT. Guna Indah Makmur
Komplek Siliwangi Plaza
FIF
Mal Ciputra
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan job Spesification

49 87,5 87,5 87,5

7 12,5 12,5 100,0

56 100,0 100,0

syarat untuk posisi
jelas terbaca
syarat posisi kurang
jelas terbaca
namun alamat jelas
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Benefit

17 30,4 30,4 30,4
33 58,9 58,9 89,3

3 5,4 5,4 94,6
3 5,4 5,4 100,0

56 100,0 100,0

PT. Guna Indah Makmur
Komplek Siliwangi Plaza
FIF
Mal Ciputra
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Benefit

50 89,3 89,3 89,3

6 10,7 10,7 100,0

56 100,0 100,0

mencantumkan fasilitas
yang akan diperoleh
tidak mencantumkan
adanya fasilitas yang
akan didapat tapi
perusahaan terkenal
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tujuan Pengiriman

3 5,4 5,4 5,4
6 10,7 10,7 16,1

25 44,6 44,6 60,7
22 39,3 39,3 100,0
56 100,0 100,0

PT. Guna Indah Makmur
Komplek Siliwangi Plaza
FIF
Mal Ciputra
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Tujuan Pengiriman

50 89,3 89,3 89,3

6 10,7 10,7 100,0

56 100,0 100,0

alamat yang dituju jelas
karena lokasi sudah tahu
alamat tercantum namun
kurang meyakinkan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Batas Waktu

3 5,4 5,4 5,4
18 32,1 32,1 37,5
20 35,7 35,7 73,2
15 26,8 26,8 100,0
56 100,0 100,0

PT. Guna Indah Makmur
Komplek Siliwangi Plaza
FIF
Mal Ciputra
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Batas Waktu

38 67,9 67,9 67,9

18 32,1 32,1 100,0

56 100,0 100,0

batas waktu pengiriman
tidak tercantum namun
perusahaan terkenal
batas waktu pengiriman
tidak tercantum namun
tertera waktu test
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Persepsi Iklan

21 37,5 37,5 37,5

8 14,3 14,3 51,8

27 48,2 48,2 100,0
56 100,0 100,0

perusahaan terkenal
posisi yang
ditawarkan jelas
halaman utama
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Persepsi Iklan

25 44,6 44,6 44,6

12 21,4 21,4 66,1

19 33,9 33,9 100,0

56 100,0 100,0

perusahaan ternama,
mudah terbaca dan
posisi yang ditawarkan
jelas
mudah terbaca, posisi
dan alamat pegiriman
jelas
mudah dibaca, alamat
jelas dan ada fasilitas
yang akan didapat
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Kejelasan Informasi

43 76,8 76,8 76,8

13 23,2 23,2 100,0
56 100,0 100,0

nama perusahaan
terkenal
informasi lowongan jelas
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Alasan Kejelasan Informasi

30 53,6 53,6 53,6

26 46,4 46,4 100,0

56 100,0 100,0

perusahaan ternama
dan sudah diketahu
banyak orang
adanya kemungkinan
ditempatkan di dalam
kota
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Ukuran Iklan

56
 

100 100  
   100,0
56 100,0 100,0 

tulisan mudah dibaca dan
ukuran cukup besar
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Alasan Ukuran Iklan

56 100 100  

   100,0 

56 100,0 100,0

sebisa mungkin
ukuran cukup besar
agar mudah dibaca 
jika ukuran tidak
terlalu besar yang
penting bisa dibaca 
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 



 

 

77

Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%Job Position * Alasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 

Job Position * Alasan Crosstabulation

2 0 1 3
3,6% ,0% 1,8% 5,4%

3 0 3 6
5,4% ,0% 5,4% 10,7%

22 0 0 22
39,3% ,0% ,0% 39,3%

3 22 0 25
5,4% 39,3% ,0% 44,6%

30 22 4 56
53,6% 39,3% 7,1% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

PT. Guna Indah Makmur

Komplek Siliwangi Plaza

FIF

Mal Ciputra

Job
Position

Total

posisi jelas
terbaca

ada
penjelasan

posisi
posisi pada
umumnya

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%Kode Lowongan * Alasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 

Kode Lowongan * Alasan Crosstabulation

50 0 50
89,3% ,0% 89,3%

0 6 6
,0% 10,7% 10,7%

50 6 56
89,3% 10,7% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

FIF

PO Box

Kode Lowongan

Total

kode
lowonongan
tercantum

kode
lowongan
tercantum
meski tidak

umum
(mengguna
kan nomor)

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%
Nama Perusahaan
* Alasan

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

Nama Perusahaan * Alasan Crosstabulation

2 1 3
3,6% 1,8% 5,4%

0 6 6
,0% 10,7% 10,7%

22 0 22
39,3% ,0% 39,3%

25 0 25
44,6% ,0% 44,6%

49 7 56
87,5% 12,5% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

PT. Guna Indah Makmur

Komplek Siliwangi Plaza

FIF

Mal Ciputra

Nama
Perusahaan

Total

nama
perusahaan

ternama

posisi yang
dibutuhkan

jelas
mencantumka
n kebutuhan

bagian

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%Job Description * Alasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 

Job Description * Alasan Crosstabulation

18 0 18
32,1% ,0% 32,1%

3 15 18
5,4% 26,8% 32,1%

3 17 20
5,4% 30,4% 35,7%

24 32 56
42,9% 57,1% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Komplek Siliwangi Plaza

FIF

Mal Ciputra

Job Description

Total

ada uraian
tentang

pekerjaan
yang akan

dijalani

tanggung
jawab

posisi ada
meskipun

secara
eksplisit

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%
Job Spesification
* Alasan

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

Job Spesification * Alasan Crosstabulation

0 7 7
,0% 12,5% 12,5%

3 0 3
5,4% ,0% 5,4%

26 0 26
46,4% ,0% 46,4%

20 0 20
35,7% ,0% 35,7%

49 7 56
87,5% 12,5% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

PT. Guna Indah Makmur

Komplek Siliwangi Plaza

FIF

Mal Ciputra

Job Spesification

Total

syarat untuk
posisi jelas

terbaca

syarat posisi
kurang jelas

terbaca
namun

alamat jelas

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%Benefit * Alasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 

Benefit * Alasan Crosstabulation

17 0 17
30,4% ,0% 30,4%

33 0 33
58,9% ,0% 58,9%

0 3 3
,0% 5,4% 5,4%

0 3 3
,0% 5,4% 5,4%

50 6 56
89,3% 10,7% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

PT. Guna Indah Makmur

Komplek Siliwangi Plaza

FIF

Mal Ciputra

Benefit

Total

mencantumk
an fasilitas
yang akan
diperoleh

tidak
mencantumk
an adanya

fasilitas yang
akan didapat

tapi
perusahaan

terkenal

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%
Tujuan Pengiriman
* Alasan

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

Tujuan Pengiriman * Alasan Crosstabulation

0 3 3
,0% 5,4% 5,4%

3 3 6
5,4% 5,4% 10,7%

25 0 25
44,6% ,0% 44,6%

22 0 22
39,3% ,0% 39,3%

50 6 56
89,3% 10,7% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

PT. Guna Indah Makmur

Komplek Siliwangi Plaza

FIF

Mal Ciputra

Tujuan
Pengiriman

Total

alamat yang
dituju jelas

karena lokasi
sudah tahu

alamat
tercantum

namun
kurang

meyakinkan

Alasan

Total
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Crosstabs 
 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%Batas Waktu * Alasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 

Batas Waktu * Alasan Crosstabulation

3 0 3
5,4% ,0% 5,4%

0 18 18
,0% 32,1% 32,1%

20 0 20
35,7% ,0% 35,7%

15 0 15
26,8% ,0% 26,8%

38 18 56
67,9% 32,1% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

PT. Guna Indah Makmur

Komplek Siliwangi Plaza

FIF

Mal Ciputra

Batas
Waktu

Total

batas waktu
pengiriman

tidak
tercantum

namun
perusahaan

terkenal

batas waktu
pengiriman

tidak
tercantum

namun tertera
waktu test

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%Persepsi Iklan * Alasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 

Persepsi Iklan * Alasan Crosstabulation

9 5 7 21
16,1% 8,9% 12,5% 37,5%

3 2 3 8

5,4% 3,6% 5,4% 14,3%

13 5 9 27
23,2% 8,9% 16,1% 48,2%

25 12 19 56
44,6% 21,4% 33,9% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total

Count
% of Total
Count
% of Total

perusahaan terkenal

posisi yang
ditawarkan jelas

halaman utama

Persepsi
Iklan

Total

perusahaan
ternama,
mudah

terbaca dan
posisi yang
ditawarkan

jelas

mudah
terbaca,

posisi dan
alamat

pegiriman
jelas

mudah
dibaca,

alamat jelas
dan ada

fasilitas yang
akan didapat

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%
Kejelasan
Informasi * Alasan

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

Kejelasan Informasi * Alasan Crosstabulation

29 14 43
51,8% 25,0% 76,8%

1 12 13
1,8% 21,4% 23,2%

30 26 56
53,6% 46,4% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

nama perusahaan
terkenal

informasi lowongan jelas

Kejelasan
Informasi

Total

perusahaan
ternama dan

sudah
diketahu

banyak orang

adanya
kemungkinan
ditempatkan
di dalam kota

Alasan

Total
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

56 100,0% 0 ,0% 56 100,0%Ukuran Iklan * Alasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 

Ukuran Iklan * Alasan Crosstabulation

31 8 39
55,4% 14,3% 69,6%

5 12 17
8,9% 21,4% 30,4%

36 20 56
64,3% 35,7% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

tulisan mudah dibaca

ukuran cukup besar

Ukuran
Iklan

Total

sebisa
mungkin
ukuran

cukup besar
agar mudah

dibaca

jika ukuran
tidak terlalu
besar yang
penting bisa

dibaca

Alasan

Total
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