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LAMPIRAN 

 

 



KUESIONER 
  

No. Responden : …… 
 
Responden yang terhormat, 
 
 Saya Emanuel Agnindo dari mahasiswa fakultas ekonomi jurusan manajemen angkatan 

2007 Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi 

angket yang nantinya berguna untuk data skripsi saya, angket di bawah ini mengenai ”Pengaruh 

Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional Terhadap Keinginan Untuk Keluar 

Karyawan PT. TORASAKTI INDOTAMA, TEGAL kuesioner ini semata-mata hanya 

kuesioner untuk akademik, dimohon kejujuran dan keterbukaan dari Bapak/Ibu/Saudara. Atas 

waktu, kesediaan dan kerjasamanya dalam mengisi kuesioner, saya ucapkan terima kasih. 

 
I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : ……………………………….. 
2. Alamat : ……………………………….. 
3. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita 
4. Usia : ……. th 
5. Pendidikan Terakhir : a. Lulusan SMA/SMK 
   b. Diploma 
   c. S1 
6.  Lama Bekerja : ……. th 

 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
 Berikan tanda (√) pada kusioner jawaban yang telah tersedia disetiap pertanyaan tersebut. 
Keterangan : 
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat tidak setuju 
 
 
 
 

Kepuasan Kerja 
No Pernyataan SS S N TS STS 
Kepuasan dengan Gaji 
1. Organisasi memberikan gaji lebih daripada pesaing.      
2. Gaji saya cukup, mengingat tanggung jawab yang saya pikul.      
3. Saya diberi gaji lebih untuk apa yang saya kerjakan.      
4. Tunjangan yang saya terima cukup banyak.      



Kepuasan dengan Promosi 
1. Saya suka dengan dasar (patokan) yang digunakan untuk promosi 

dalam organisasi saya. 
     

2. Promosi sering terjadi di organisasi.      
3. Jika saya melaksanakan pekerjaan dengan baik, saya akan 

dipromosikan. 
     

4. Saya puas dengan tingkat kemajuan saya.      
Kepuasan dengan Rekan Sekerja 
1. Orang yang bekerja dengan saya memberikan dukungan yang 

cukup kepada saya. 
     

2. Ketika saya meminta orang (teman) melakukan pekerjaan tertentu, 
pekerjaan tersebut selesai. 

     

3. Saya menikmati bekerja dengan teman-teman di sini.      
4. Saya bekerja dengan orang yang bertanggung jawab.      

Kepuasan dengan Penyelia 
1. Para manajer (supervisor) yang saya bekerja untuk mereka 

memberikan dukungan saya. 
     

2. Para manajer (supervisor) yang saya bekerja untuk mereka 
mempuyai motivasi kerja yang tinggi. 

     

3. Para atasan mau mendengarkan saya.      
4. Manajemen memperlakukan saya dengan jujur.      

Kepuasan dengan Pekerjaan Itu Sendiri 
1. Pekerjaan saya sangat menarik.      
2. Saya merasa senang dengan tingkat tanggung jawab dalam 

pekerjaan saya. 
     

3. Saya lebih suka melaksanakan pekerjaan sendiri.      
4. Saya merasa banyak mencapai keberhasilan dalam pekerjaan saya.      

 
 
 

Komitmen Organisasional 
No Pernyataan SS S N TS STS 
Affective Commitment 
1. Saya akan sangat bahagia menghabiskan sisa karir saya di 

organisasi ini. 
     

2. Saya membanggakan organisasi ini kepada orang lain di luar 
organisasi. 

     

3. Saya benar-benar merasakan seakan-akan permasalahan organisasi 
adalah juga permasalahan saya sendiri.  

     

4. Saya berfikir saya tidak akan mudah menjadi terikat dengan 
organisasi lain seperti saya terikat dengan organisasi ini. 

     

5. Saya merasa menjadi bagian dari keluarga pada organisasi ini.      
6. Saya merasa terikat secara emosional pada organisasi ini.      
7. Organisasi ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya.      
8. Saya mempuyai rasa memilki yang kuat terhadap organisasi ini.      



Continuance Commitment 
1. Saya merasa khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi jika saya 

berhenti dari pekerjaan saya tanpa memiliki pekerjaan lain yang 
serupa. 

     

2. Akan sangat berat bagi saya untuk meninggalkan organisasi ini 
sekarang, sekalipun saya menginginkannya. 

     

3. Banyak hal dalam kehidupan saya akan terganggu jika saya 
memutuskan ingin meninggalkan organisasi ini sekarang. 

     

4. Akan sangat merugikan saya untuk meninggalkan organisasi saat 
ini. 

     

5. Saat ini bekerja di organisasi ini merupakan kebutuhan sekaligus 
juga keinginan saya. 

     

6. Saya merasa bahwa saya memiliki sedikit pilihan bila ingin 
meninggalkan organisasi ini. 

     

7. Salah satu akibat serius meninggalkan organisasi ini adalah 
langkahnya peluang aternatif yang ada. 

     

8. Salah satu alasan utama saya melanjutkan bekerja utuk organisasi 
ini adalah bahwa meninggalkan organisasi akan membutuhkan 
pengorbanan pribadi yang besar, organisasi lain mungkin tidak 
akan sesuai dengan keseluruhan manfaat yang saya dapat di sini. 

     

Normative Commitment 
1. Saya pikir sekarang orang terlalu sering berpindah dari organisasi 

satu ke organisasi lain. 
     

2. Saya percaya bahwa seseorang harus selalu loyal terhadap 
organisasinya.  

     

3. Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain tampaknya tidak 
etis bagi saya. 

     

4. Salah satu alasan utama untuk melanjutkan bekerja pada 
organisasi ini adalah bahwa saya percaya loyalitas adalah penting 
dan oleh karena itu saya merasa tetap bekerja di perusahaan 
merupakan kewajiban moral. 

     

5. Jika saya memperoleh tawaran pekerjaan yang lebih baik di 
organisasi lain, saya tidak akan merasa bahwa tawaran tersebut 
merupakan alasan yang tepat untuk meninggalkan organisasi saya. 

     

6. Saya dididik untuk percaya terhadap nilai tetap setia pada satu 
organisasi. 

     

7. Yang lebih baik saat ini adalah ketika orang tetap bekerja di satu 
organisasi sepanjang karir mereka. 

     

8. Saya berfikir bahwa menjadi karyawan yang tetap setia pada 
sebuah organisasi merupakan tindakan yang bijaksana. 

     

 
 
 
 
 
 



Keinginan untuk Keluar Kerja 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Saya tidak berfikir saya akan menghabiskan semua karir saya di 

organisasi ini. 
     

2. Saya ingin meninggalkan organisasi ini dalam waktu dekat.      
3. Saya telah memutuskan untuk meninggalkan organisasi ini.       
4. Saya sedang mencari pekerjaan lain sekarang.      
5. Jika saya dalam waktu dekat tidak dipromosikan, saya akan 

mencari pekerjaan di tempat lain. 
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