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Kuesioner Penelitian 

 

 

 

 

Kepada Yth: 

Bapak/Ibu 

PT. Pupuk Sriwidjaja 

Di Bandar Lampung 

 

 

Bersama dengan kuesioner ini, saya mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya Jurusan Manajemen yang bernama: “Emilia Kartika” dengan NPM: 

“1312110055” bermaksud untuk memohon bantuan kepada bapak/ibu untuk berpartisipasi 

mengisi kuesioner ini dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada Pendidikan Strata Satu, 

dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. PUPUK SRIWIDJAJA BANDAR LAMPUNG”. Demi 

terlaksananya penelitian ini maka saya sangat mengharapkan kesediaan bapak/ibu/saudara/i 

untuk mengisi kuesioner ini dengan sebenarnya. Saya sebagai peneliti akan menjamin 

kerahasiaan data yang bapak/ibu/saudara/i berikan dan data hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian saja. Apabila ada yang tidak jelas, bapak/ibu/saudara/i dapat 

menghubungi dosen pembimbing saya melalui email: “kit240187@darmajaya.ac.id”. Atas 

ketersediaan, dukungan dan kerja sama yang baik, saya ucapkan terima kasih. 

 

Bandar Lampung, 2017 

Peneliti 

 

 

 

EMILIA KARTIKA  

1312110055 

 

 

 

INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 93A, Lampung 35142 

 

mailto:kit240187@darmajaya.ac.id
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Pernyataan di bawah ini memiliki jawaban sebagai berikut : 

 

SS : Sangat Setuju  : 5 

S : Setuju   : 4 

KS : Kurang Setuju  : 3 

TS : Tidak Setuju   : 2 

STS : Sangat Tidak Setuju  : 1 

 

 

Data Pengisi Kuesioner 

Nama   :    (Boleh diisi, boleh tidak)                             

Jenis Kelamin   : 

Usia   :  

Pendidikan Terakhir  : 

 

Berikan tanda Ceklis pada jawaban yang dianggap tepat 
 

Motivasi (X1) 

No. Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Motivasi Kerja yang diberikan perusahaan dapat 

meningkatkan semangat untuk dapat bekerja dengan 

baik  

     

2 Motivasi Kerja yang diberikan perusahaan 

meningkatkan keinginan untuk mendapatkan hasil 

terbaik 

     

3 Motivasi Kerja yang diberikan perusahaan membuat hati 

merasa senang dalam menjalankan semua pekerjaan 
     

4 Motivasi Kerja yang diberikan perusahaan mendorong 

keinginan untuk meningkatkan keahlian 
     

5 Motivasi Kerja yang diberikan perusahaan mendorong 

keinginan untuk meningkatkan keterampilan 
     

6 Motivasi Kerja yang diberikan perusahaan 

meningkatkan rasa tanggungjawab atas semua pekerjaan 
     

7 Motivasi Kerja yang diberikan perusahaan 

meningkatkan semangat untuk menyelesaikan 

kewajiban dengan baik 

     

8 Motivasi Kerja yang diberikan perusahaan 

meningkatkan keinginan untuk mencapai tingkat 

penjualan yang optimal 

     

 

 

Lingkungan Kerja 

No. Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Mempunyai penerangan yang baik      

2 Temperatur tempat bekerja tidak panas      

3 Ruang kerja tidak lembab      

4 Sirkulasi udara di ruang kerja baik      

5 Tidak terdapat kebisingan di ruang kerja      
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Lingkungan Kerja 

No. Pertanyaan SS S KS TS STS 

6 Tidak ada getaran mekanisme di ruang kerja      

7 Tata warna di ruang kerja yang tidak terlalu terang      

8 Dekorasi di tempat kerja nyaman      

9 Musik di tempat kerja yang nyaman untuk di dengarkan 

saat bekerja 
     

10 Terdapat keamanan yang baik dalam lingkungan kerja      

11 Terjalin hubungan yang baik antara karyawan dan 

atasan 

     

12 Terjalin hubungan yang baik antar sesama karyawan      

 

 

Disiplin Kerja (X3) 

No. Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Mematuhi peraturan perusahaan      

2 Menggunakan jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan      

3 Bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan dan 

tugas-tugas 

     

4 Tingkat kehadiran kerja tinggi      

5 Menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu      
 

 

Pelatihan (X4) 

No. Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Dalam menjalankan pekerjaan dibimbing oleh rekan 

kerja yang lebih berpengalaman 

     

2 Karyawan senior akan membantu mengawasi pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan junior 

     

3 Perusahaan memberikan pelatihan diluar jam kerja      

4 Pelatihan yang diberikan diluar jam kerja dilakukan 

secara rutin dan berkelanjutan 

     

5 Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan jenis 

pelatihan yang dilakukan 

     

 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

No. Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Selalu berusaha untuk mencapai target perusahaan      

2 Selalu berusaha untuk menyelesaikan semua pekerjaan      

3 Dalam mengerjakan tugas jarang melakukan kesalahan      

4 Selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

hasil yang baik 

     

5 Selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

     

 

 

Terima Kasih 


