
DAFTAR KUESIONER 

 

 

Dengan Hormat, 

 Bersama ini mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini 

sebagai bahan dalam penulisan untuk tugas akhir yang sedang saya kerjakan saat ini. 

Jawaban anda hanya akan digunakan dalam rangka pengumpulan data untuk 

kepentingan akademik dan kerahasiaan kuesioner ini akan dijaga dengan baik 

sehingga tidak perli khawatir akan terkait dengan pekerjaan anda sehari-hari. Untuk 

membantu kelancaran penelitian, saya mengharapkan bantuan dan kesediaan anda 

untuk mengisi kuesioner ini dengan baik dan lengkap. 

 Atas bantuan dan kerjasamanya serta kesediaan waktu yang anda berikan 

saya ucapkan terima kasih 

 

         Hormat Saya, 

 

               Luqman Nur Hakim 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PETUNJUK PENGISIAN : Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang 

Bapak/ibu/saudara pilih untuk pertanyaan dibawah ini. 

 

1. Jenis Kelamin 

a. Pria  

b. Wanita   

 

2. Usia : 

a. 20 – 30 Tahun 

b. 31 – 40 Tahun 

c. 41 – 50 Tahun 

d. > 50 Tahun 

 

3. Pendidikan Terakhir : 

a. SMU/Sederajat 

b. D3 

c. S1 

d. S2 

e. S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKSI : Dalam menjawab kuesioner, mohon menjawab dengan kondisi yang 

sebenarnya yang Bapak/Ibu/Saudara rasakan bukan yang idealnya. 

 

 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda, dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dengan cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang sudah tersedia. 

 

Keterangan : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remunerasi (X1) 

NO 
  

Pertanyaan 
SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1 
Seharusnya saya bekerja sebaik mungkin walaupun 
tidak berpengaruh langsung terhadap penghasilan 
yang saya terima ? 

  

        

2 
Pemberian penghasilan berdasarkan kinerja 
individu lebih mendorong saya bekerja lebih baik?           

3 
Pemberian penghasilan berdasarkan kinerja 
individu (Performance -based pay) lebih efektif 
dan adil?           

4 
Ketentuan tentang pemotongan tunjangan kinerja 
membuat saya lebih disiplin bekerja?           

5 
Sebaiknya kenaikan penghasilan disesuaikan  
dengan tingkat inflasi (kenaikan harga)  
yang berlaku?           

6 
Penghasilan yang diterima berupa gaji, 
tunjangan dan insentif membuat kinerja saya 
lebih baik dari sebelumnya ?           

5 : Sangat Setuju (SS) 

 

4 : Setuju (S) 

 

3 : Kurang Setuju (KS) 

 

2 : Tidak Setuju (TS) 

 

1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 



7 Penambahan jenis penghasilan dari yang sudah  
ada akan membuat saya lebih berprestasi?           

8 
Penghasilan yang saya terima mencukupi 
kebutuhan saya dan keluarga?           

9 
Dari penghasilan yang saya terima, masih bisa 
untuk menabung?           

10 
Kenaikan penghasilan mendorong saya bekerja 
lebih rajin?           

 

 

Motivasi (X2) 

NO 
  

Pertanyaan 
SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1 
Saya ingin menyelesaikan pekerjaan dan tugas  

saya secepat mungkin?   
        

2 

Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan saya  

akan mempertimbangkan pilihan resiko  

yang mungkin terjadi? 
          

3 Saya menyukai tantangan dalam bekerja? 

          

4 
Saya membutuhkan saran dan masukan pihak  

lain atas apa yang sudah dikerjakan? 
          

5 
Umpan balik adalah hal yang berharga bagi saya 

untuk memperbaiki kinerja? 
          

6 

Saya perlu menyerap sebanyak mungkin masukan 

yang diberikan pimpinan maupun rekan kerja 

lainnya guna perbaikan kualitas kerja di masa 

datang? 
          

7 

Saya tidak boleh menyerah apabila  

menghadapi kendala dalam melaksanakan 

pekerjaan? 
          

8 Saya tidak terpaku pada pekerjaan rutin? 
          

9 
Saya merasa optimis dalam menyelesaikan  

pekerjaan? 
          

10 Saya ingin menjadi yang terbaik dalam pekerjaan? 
          



 

Kepemimpinan (X3) 

NO 
 

Pertanyaan 
SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1 
Pimpinan memiliki visi dan misi yang jelas  

dalam memimpin organisasi?   
        

2 
Pimpinan memiliki hubungan baik dengan 

bawahannya? 
          

3 
Hal-hal yang disampaikan pimpinan senantiasa 

dihormati dan dipercaya? 
          

4 
Pimpinan selalu menyampaikan harapan yang 

ingin dicapai dalam masa kepemimpinannya? 
          

5 
Pimpinan memiliki kemampuan bekerjasama yang 

baik dalam bekerja dengan bawahannya? 
          

6 
Pimpinan selalu memotivasi bawahannya untuk 

bekerja maksimal? 
          

7 

Pimpinan  sering mengadakan diskusi dan  

meminta pendapat dari pihak lain yang lebih  

tahu dalam hal pemecahan masalah? 
          

8 
pimpinan sering memberikan bimbingan  

kepada saya? 
          

9 

Pimpinan senang apabila diminta untuk  

memberikan saran atau tanggapan atas suatu 

permasalahan? 
          

10 
Pimpinan memberikan keyakinan bahwa karyawan 

mampu melaksanakan tugasnya dengan baik? 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

Kinerja (Y) 

NO 
 

Pertanyaan 
SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1 
kemampuan yang saya miliki sesuai dengan 

pekerjaan yang saya kerjakan?   
        

2 
Apakah anda mendapatkan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan yang anda miliki? 
          

3 
Saya menegerjakan suatu pekerjaan dengan 

cekatan? 
          

4 
Tingkat pencapaian volume kerja yang saya  

hasilkan telah sesuai dengan harapan organisasi? 
          

5 
Organisasi menetapkan target kerja dengan 

penuh perhitungan? 
          

6 
Dengan pengetahuan yang saya miliki, saya 

dapat menguasai bidang tugas dibidang lain? 
          

7 

Pengarahan oleh pimpinan dapat memberikan 

dampak yang positif dalam menjalankan pekerjaan 

anda  sehari-hari? 
          

8 
Dengan pengetahuan yang saya miliki, saya 

dapat menguasai bidang tugas yang saya kerjakan? 
          

9 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu? 

          

10 
Dalam menyelesaikan pekerjaan saya selalau 

berinisiatif  tanpa perintah dari pimpinan? 
          

 


