
Lampiran 1

KUESIONER

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Karyawan PT.Katwara

TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan

studi program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Wijaya

Putra Surabaya, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk

memberikan informasi dengan menjawab pernyataan-pernyataan yang tersedia

dalam kuisioner penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Komitmen

Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Karakteristik

Produktif Karyawan PT.Katwara Furniture”. Jawaban yang diberikan tidak

dipublikasikan dan dijamin kerahasiaannya.

Peneliti mengucapakan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama

Bapak/Ibu/Saudara/i yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner

ini.

Hormat saya,

Sunaning Mariyati
11132015



A. IDENTITAS RESPONDEN

Nomor Responden : …………………….. ( Diisi oleh peneliti )

Nama Responden : ………………………

Jenis Kelamin : ………………………

Umur : ………………………

Lama Bekerja : a. Kurang dari 1 Tahun

b. 1-5 Tahun

c. Lebih dari 5 Tahun

Tingkat Pendidikan : a. SMA/SMK

b. Diploma (D3)

c. Sarjana (S1/S2/S3)

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pernyataan-pernyataan berikut ini mohon diisi dengan jujur dan sesuai dengan

keadaan dan kenyataan yang ada.

2. Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban disetiap pernyataan sesuai apa yang

Anda alami dan rasakan selama ini. Terdapat 4 (empat) pilihan jawaban

pernyataan, yaitu:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju



NO.
Pengaruh Komitmen Organisasi (X1) SS S TS STS

1. Mengerjakan pekerjaan walaupun pimpinan tidak
ada dikantor

2. Saya bekerja atas kemauan dan dorongan diri
sendiri

3. Melakukan pekerjaan tepat waktu dengan hasil
yang baik

4. Saya mengerjakan pekerjaan dinas terlebih
dahulu daripada pekerjaan pribadi

5. Keinginan dalam berkomitmen yang kuat dalam
mempertahankan keanggotaan di dalam
perusahaan

NO. Pengembangan Sumber Daya Manusia (X2) SS S TS STS

1. Materi pelajaran yang diajarkan dalam pelatihan
yang diberikan oleh perusahaan dapat menunjang
pekerjaan

2. pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti dapat
meningkatkan pengetahuan dalam pekerjaan
Bapak/Ibu

3. Materi pelatihan yang diberikan telah sesuai
dengan kebutuhan pekerjaan Bapak/Ibu

4. Metode pelatihan telah sesuai dengan subjek yang
diajarkan

5. Metode pelatihan yang digunakan pada saat
program pendidikan dan pelatihan mudah
dimengerti

.



NO. Variabel Karakteristik Produktif (Y) SS S TS STS

1. Saya mampu bekerja sesuai dengan target
perusahaan.

2. Saya mampu bekerja sesuai dengan standar
perusahaan.

3. Saya selalu berusaha meningkatkan untuk hasil
kerja.

4. Saya selalu berusaha untuk meningkatkan
kualitas kerja.

5. Adanya jaminan sosial dari perusahaan seperti
jamsostek dan sejenisnya yang terkoordinir
dengan baik.


