
 
 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN 

FABRIKASI DUCTING PT. KARYA INTERTEK KENCANA 

 

Dengan hormat, 

 

Dalam rangka penulisan skripsi di Perguruan Tinggi Universitas Esa 

Unggul. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan 

Strata I Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul, maka saya memohon 

dengan sangat kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi Kuesioner yang telah 

disediakan. 

Kuesioner ini bukan tes psikologis dari atasan atau dari manapun, maka dari 

itu Bapak/Ibu/Saudara tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban 

yang sejujurnya. Artinya, semua jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara 

adalah  benar,  dan  jawaban  yang  diminta  adalah  sesuai  dengan  kondisi  yang 

dirasakan Bapak/Ibu/Saudara selama ini. Setiap jawaban yang diberikan merupakan 

bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Atas perhatian dan 

bantuannya saya mengucapkan terima kasih. 

 

1.   PETUNJUK PENGISIAN 
 

a.   Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian Bapak untuk menjawab 

seluruh pertanyaan yang ada. 

b.  Berilah tanda silang (X) pada kolom Bapak pilih sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

 
 
 
 
 



 

 

2. Identitas Responden: 
 

Nama  : 

Jenis Kelamin :  ⃝ Laki-laki        ⃝ Perempuan 

Tingkat Pendidikan : ⃝ SMA/Sederajat      ⃝ Strata I (S1)/Sederajat 

  ⃝ Diploma III          ⃝ Lain-lain    

Tingkat Usia : ⃝ 20 Sampai 25 Tahun            ⃝ 34 Sampai 45 Tahun 

  ⃝ 26 Sampai 23 Tahun       ⃝ Di Atas 46 Tahun 

 

 

 

 3. Tabel Daftar Pernyataan 

 Keterangan : 

    

Bobot Penilaian 

1 Tidak Setuju (TS) 

2 Netral (N) 

3 Setuju (S) 

4 Sangat Setuju (SS) 

 

 

 

 



Tabel. Penerapan 

 

No Pernyataan 
TS N S ST 

1 2 3 4 

1 Apakah anda setuju jika perusahaan anda mewajibkan 
untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. 

    

2 Apakah  anda setuju jika perusahaan anda 
memberikan training K3 terhadap pekerja baru. 

    

3 Apakah anda setuju jika perusahaan anda 
menyediakan pengobatan P3K untuk karyawan. 

    

4 Apakah  anda setuju jika perusahaan anda 
memberikan alat pelindung diri (APD) untuk 
perlindungan kerja yang aman. 

    

5 Apakah  anda setuju jika perusahaan anda mewajibkan 
setiap pegawai harus mengikuti pelatihan K3. 

    

6 Apakah  anda setuju jika perusahaan anda 
memberikan jaminan kesehatan atau asuransi 
kesehatan untuk setiap karyawan. 

    

7 Apakah diperusahaan bapak/ibu dalam bekerja 
mendapatkan keselamatan dan perlindungan dalam 
bekerja. 

    

8 Apakah diperusahaan bapak/ibu mendapatkan 
kebutuhan dari atasan bapak/ibu bekerja secara 
tercukupi  untuk kebutuhan fisiologis (kebutuhan 
jasmani). 

    

9 Apakah  anda setuju jika perusahaan anda 
memberikan peralatan kerja yang layak atau 
memonitoring peralatan kerja secara berkala. 

    

10 Apakah diperusahaan bapak.ibu dalam  bekerja 
mendapatkan kepedulian dalam bekerja jika anda baik 
dalam berprestasi.    

    

 
 

 

 



Tabel. Kinerja 

 

No Pernyataan 
TS N S ST 

1 2 3 4 

1 Apakah bapak/ibu dalam mengerrjakan tugas 
dikerjakan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dikerjakan/diperintahkan. 

    

2 Apakah anda setuju jika dalam bekerja harus ada 
perencanaan yang tepat dan sesuai dengan prosedur 
yang ada di perusahaan anda. 

    

3 Apakah anda setuju jika perusahaan anda didalam diri 
memliki kualitas bekerja (yang bisa diandalakan) 

    

4 Apakah anda setuju jika perusahaan anda menekuni 
pekerjaan dengan memunculkan ide atau gagasan 
untuk meningkatkan kinerja. 

    

5 Apakah anda setuju jika perusahaan anda mampu 
bekerjasama dengan baik sesama rekan kantor. 

    

6 Apakah anda setuju jika perusahaan anda selama 
bertugas berpengaruh terhadap penyelesaian tugas. 

    

7 Apakah anda setuju jika perusahaan anda memiliki 
keterampilan dan kecakapan dalam menjalankan 
tugas/pekerjaan. 

    

8 Apa anda setuju jika perusahaan anda bekerja sesuai 
dengan jadwal yang ada (SOP). 

    

9 Apakah anda setuju jika perusahaan anda mempunyai 
target sesuai kompetensi anda. 

    

10 Apakah anda setuju jika perusahaan anda dalam 
mengerjakan tugas tepat waktu  dan tidak salah dalam 
menyerahkan bekerja sama. 

    

 


