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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 

 

SURAT PENGANTAR 

 

Yth. Ibu/Bapak/Sdr………………………….  

di_Tempat  

 

Dengan Hormat,  

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir (tesis), bersama ini saya mohon bantuan 

Ibu/Bapak/Sdr bersedia menjadi responden dalam penelitian yang saya lakukan (angket terlampir).  

Angket ini ditujukan untuk diisi oleh Ibu/Bapak/Sdr dengan menjawab seluruh pertanyaan yang 

telah disediakan. Saya mengharapkan jawaban yang Ibu/Bapak/Sdr berikan nantinya adalah 

jawaban obyektif agar diperoleh hasil maksimal. Perlu diketahui bahwa jawaban yang diberikan 

tidak akan mempengaruhi status dan jabatan Ibu/Bapak/Sdr, hanya jawaban yang obyektif dan 

realistislah yang saya perlukan.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja dengan kebosanan sebagai intervening. Adapun Judul penelitian 

ini adalah “Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

dengan Kebosanan sebagai Variable Intervening Pada Perguruan Tinggi Swasta Akademi Maritim 

Yogyakarta”. Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas perhatian serta partisipasi yang 

diberikan, saya ucapkan terima kasih.  

 

 

 

      Yogyakarta, Hormat saya, 

 

 

(Himawan Aditya Pratama) 

   Mahasiswa MM 44 UII 
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KUESIONER 

 

“Pengaruh Karakteristik dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai melalui kebosanan 

sebagai Variabel Intervening Pada Perguruan Tinggi Swasta  

Akademi Maritim Yogyakarta” 

 

Identitas Responden 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin  :      Laki-Laki        Wanita  * 

Usia   :  tahun 

Pendidikan Terakhir :      SD      SMP      SMA      D3      D4      S1      S2      S3 * 

Masa Kerja  :  tahun  

 

Keterangan:  

Petunjuk Pengisian 

1. Kuesioner ditujukan untuk seluruh pegawai Perguruan Tinggi Swasta Akademi Maritim 

Yogyakarta. 

2. Bapak/Ibu diharapkan dapat memberikan jawaban yang paling sesuai dengan persepsi 

Bapak/Ibu terhadap penelitian ini. 

3. Berilah tanda () pada kolom pertanyaan kuesioner yang diberi tanda (*) sesuai dengan 

pilihan jawaban Bapak/Ibu.  

4. Pilihan Jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju 

(ATS), agak setuju (AS), setuju (S) dan sangat setuju (SS) 

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu menjawab kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.  
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1. Karakteristik Pekerjaan 

No Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 

1 Saya merasa pekerjaan tidak monoton       

2 Saya merasa totalitas dalam pekerjaan       

3 Hasil Pekerjaan saya tidak 
mempengaruhi pekerjaan rekan kerja 
(Independen) 

      

4 Pekerjaan yang dilakukan bersifat tidak 
kaku (fleksibel)  

      

5 Pekerjaan saya memerlukan 
penanganan secara total  

      

 

2. Kebosanan Kerja 

No Pernyataan STS TS ATS AS S SS 

1 Saya dapat mengendalikan amarah 
(emosi) dalam bekerja 

      

2 Saya tidak merasa gelisah dengan 
pekerjaan yang dilakukan 

      

3 Saya merasa percaya diri dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

      

4 Saya tidak mengalami gangguan 
kesehatan (pusing) saat bekerja 

      

5 Saya dapat berkonsentrasi baik saat 
bekerja  

      

 

3. Lingkungan Kerja 

No Pertanyaan Lingkungan Kerja STS TS ATS AS S SS 

1 Saya memiliki fasilitas ruang kerja 
memadai 

      

2 Saya memiliki tempat kerja dengan 
Penerangan yang baik 

      

3 Tempat kerja saya tidak ada gangguan 
kebisingan suara 

      

4 Saya mendapat pengarahan oleh atasan       

5 Saya bekerja sama dengan setiap rekan 
kerja 
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4. Kinerja 

Keterangan:  

Petunjuk Pengisian 

1. Kuesioner ditujukan untuk seluruh pegawai Perguruan Tinggi Swasta Akademi Maritim 

Yogyakarta. 

2. Bapak/Ibu diharapkan dapat memberikan jawaban yang paling sesuai dengan persepsi 

Bapak/Ibu terhadap penelitian ini. 

3. Pilihan Jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju 

(ATS), agak setuju (AS), setuju (S) dan sangat setuju (SS) 

4. Berilah tanda () pada kolom pertanyaan kuesioner sesuai dengan pilihan jawaban 

Bapak/Ibu.  

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu menjawab kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.  

 

No Pertanyaan Kinerja STS TS ATS AS S SS 

1 Saya senantiasa mengutamakan kualitas pelayanan       

2 Saya dapat melaksanakan tugas dengan baik       

3 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan tepat 
waktu 

      

4 Saya selalu menaati peraturan        

5 saya mampu bekerja sama dengan orang lain 
dalam bekerja 

      

6 Saya sering melakukan pengambilan keputusan        
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PENILAIAN KINERJA 

Penilai  : 

Identitas yang dinilai 

Nama (Kode)  :  

Keterangan:  

Petunjuk Pengisian 

1. Kuesioner ditujukan untuk seluruh pegawai Perguruan Tinggi Swasta Akademi Maritim 

Yogyakarta. 

2. Bapak/Ibu diharapkan dapat memberikan jawaban yang paling sesuai dengan persepsi 

Bapak/Ibu terhadap penelitian ini. 

3. Pilihan Jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju 

(ATS), agak setuju (AS), setuju (S) dan sangat setuju (SS). 

4. Berilah tanda () pada kolom pertanyaan kuesioner sesuai dengan pilihan jawaban 

Bapak/Ibu.  

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu menjawab kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.  

 

No Pertanyaan Kinerja STS TS ATS AS S SS 
1 Kualitas pelayanan       
2 Kualitas hasil kerja       
3 Ketepatan waktu dalam penyelesaikan tugas       
4 Ketaatan terhadap peraturan       
5 Mampu bekerja bersama - sama       

6 Mampu mengambil keputusan       

  

 

 

 

 

 

 

 

 


