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K U E S I O N E R 

 

 

Yth. Responden  

Karyawan CV. Galuh Aji  

di Kulon Progo 

 

Dengan hormat, 

 Dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya pada kesempatan ini, 

memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i agar bersedia meluangkan waktu guna 

menjawab pertanyaan yang saya ajukan seperti terlampir dalam kuesioner ini.  

Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah semata-

mata untuk tujuan ilmiah, di mana pendapat saya tersebut akan saya pergunakan 

dalam rangka penyusunan skripsi dan bukan untuk kepentingan lain dengan judul 

”Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan CV. GALUH AJI di Kulon Progo”. 

Akhir kata, atas segala bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima 

kasih.. 

 

Hormat saya, 

 

                                  

 

        

 

                    

              Ardhy Prasetyo Wibowo 
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A. Identitas Responden 

 

Jenis Kelamin : Laki-Laki  / Perempuan  

Pendidikan : a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Sarjana (S1) 

 

Umur : a. ≤ 20 tahun 

b. 21-25 tahun 

c. 26-30 tahun 

d. 31-35 tahun 

e. 36-40 tahun 

f. 41-45 tahun 

g. 46-50 tahun 

h. > 50 tahun 

Masa Kerja : a. ≤ 5 tahun  

b. 6-10 tahun 

c. 11-15 tahun  

d. 16-20 tahun 

e. > 20 tahun 

 

Keterangan Petunjuk Pengisian 

Pilih salah satu jawaban yang  dikehendaki dengan memberi  check list () 

pada jawaban. Jika ada kesalahan pilihan jawaban, lakukan pembetulan dengan 

memberikan  dua garis (==) pada jawaban yang salah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang menurut Anda sesuai! 

SS = Sangat Setuju  TS = Tidak Setuju 

S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 
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A. Kompensasi Finansial 

Pernyataan SS S TS STS 

Gaji (Salary)     

1 Gaji yang saya terima diberikan tepat waktu setiap 

bulannya 
    

2 Gaji yang saya terima setiap bulan sudah mampu 

memenuhi kebutuhan 
    

3 Gaji yang saya terima setiap bulan sudah sesuai dengan 

beban kerja 
    

Upah (Wage) 
    

4 Saya mendapatkan upah berdasarkan jam kerja yang 

ditetapkan perusahaan 
    

5 Saya mendapatkan upah berdasarkan jumlah barang 

yang saya hasilkan 
    

6 Saya mendapatkan upah berdasarkan banyaknya 

pelayanan yang saya berikan 
    

Bayaran Insentif (Incentive Pay) 
    

7 Saya mendapatkan bonus dari perusahaan apabila 

mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 
    

8 Saya mendapatkan komisi dari perusahaan apabila 

mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 
    

9 Perusahaan memberikan bonus berdasarkan pembagian 

laba perusahaan setiap tahun 
    

10 Perusahaan memberikan pembagian keuntungan setiap 

tahun 
    

11 Perusahaan memberikan pembagian saham pada setiap 

karyawan 
    

Bayaran Tertangguh (Deferred Pay) 
    

12 Perusahaan mengadakan program tabungan pensiun 

bagi karyawan 
    

13 Perusahaan menyediakan pembelian saham bagi 

karyawan  
    

Program Perlindungan 
    

14 Perusahaan memberikan perlindungan asuransi 

kesehatan 
    

15 Perusahaan memberikan perlindungan asuransi jiwa 
    

16 Perusahaan memberikan perlindungan asuransi tenaga 

kerja dan pensiun 
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Bayaran di Luar Jam Kerja 
    

17 Perusahaan mengadakan program liburan bagi karyawan 
    

18 Perusahaan meliburkan karyawan pada hari besar 
    

19 Perusahaan memberikan cuti tahunan 
    

20 Perusahaan memberikan cuti kehamilan 
    

Fasilitas 
    

21 Perusahaan menyediakan kendaraan untuk operasional 

karyawan 
    

22 Perusahaan menyediakan ruang kantor yang nyaman 
    

23 Perusahaan menyediakan tempat parkir yang luas 
    

 

 

B. Kompensasi Non Finansial 

Pernyataan SS S TS STS 

1 Perusahaan memberikan tugas atau pekerjaan yang 

penuh dengan tantangan 
    

2 Tantangan pekerjaan yang saya terima sesuai dengan 

kemampuan 
    

3 Perusahaan memberikan kepercayaan kepada karyawan 

untuk mempertanggung-jawabkan tugas-tugasnya. 
    

4 Tanggung jawab dan wewenang yang diberikan 

perusahaan memadai. 
    

5 Perusahaan memberikan pengakuan terhadap pekerjan 

atau jabatan yang saya emban. 
    

6 Jika saya mampu menyelesaikan pekerjaan melebihi 

standar jam kerja dan tujuan yang ditetapkan, maka 

akan mendapatkan reward. 

    

7 Perusahaan membuat kebijakan yang sehat, adil, dan 

memihak kepada saya. 
    

8 Saya mendapatkan supervisi dari atasan yang kompeten 

dan memiliki kapabilitas 
    

9 Perusahaan memberikan lingkungan kerja yang nyaman 
    

10 Perusahaan tempat saya bekerja menyediakan fasilitas 

yang mendukung suasana atau lingkungan kerja yang 

kondusif 

    



 132 

11 Perusahaan menjaga jalinan kerabat kerja yang 

menyenangkan.  
    

12 Saya memiliki rekan kerja menyenangkan yang 

mendukung untuk mempercepat proses kerja 
    

 

C. Disiplin Kerja 

Pernyataan SS S TS STS 

Absensi atau Kehadiran     

1 Saya selalu menaati peraturan jam masuk dan jam 

pulang kerja yang ditetapkan perusahaan 
    

2 Saya sering datang lebih awal ke tempat kerja supaya 

merasakan ketenangan dalam bekerja 
    

3 Saya selalu menaati peraturan jam mulai kerja yang 

ditetapkan diperusahaan  
    

Ketaatan pada Kewajiban Tugas dan Peraturan     

4 Saya selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh 

perusahaan 
    

5 Peraturan yang ada di perusahaan memperlancar kerja 

saya 
    

6 Saya selalu merapikan peralatan kerja setelah pekerjaan 

saya selesai. 
    

7 Saya selalu bertanggungjawab atas pekerjaan yang 

diberikan 
    

Bekerja Sesuai Prosedur 
    

8 Dalam bekerja saya selalu mengikuti prosedur kerja 

yang telah ditetapkan perusahaan. 
    

9 Saya mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh 

perusahaan. 
    

10 Saya melakukan pekerjaan lebih teliti, tertib dan lancar. 
    

11 Setiap saya bekerja dituntut untuk bekerja dengan baik 
    

 

D. Produktivitas Kerja 

Pernyataan SS S TS STS 

Kualitas Kerja     

1 Saya memiliki ketelitian dalam bekerja atau 

melaksanakan tugas 
    

2 Saya memiliki kerapian dalam bekerja atau 

melaksanakan tugas 
    

3 Saya memiliki kecepatan karyawan dalam penyelesaian 

pekerjaan 
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4 Saya memiliki keterampilan dan kecakapan kerja  
    

Kuantitas Kerja 
    

5 Saya memiliki kemampuan dalam mencapai target 
    

6 Hasil kerja atas pekerjaan yang menjadi tugas saya selalu 

baik 
    

Pemenuhan Standar 
    

7 Saya memiliki kemampuan atau kapasitas dan keandalan 

dalam melaksanakan tugas 
    

8 Saya berusaha menjalankan peraturan sesuai standar 

perusahaan 
    

Efesiensi dalam Bekerja 
    

9 Saya memiliki kemampuan dalam pemanfaatan waktu 

kerja dalam bekerja 
    

10 Saya memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan 

yang ditetapkan perusahaan. 
    

 


