
LAMPIRAN 1 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sebekumnya perkenankan saya untuk mengenalkan diri: 

 Nama    :  Ivonne Zera Mutiara 

 Jurusan/Program Study :  Ekonomi Pembangunan/S1 

 Fakultas/Universitas  :  Ekonomi/Brawijaya-Malang 

Bersama ini saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk meluangkan 

waktu guna mengisi daftar pertanyaan yang saya lampirkan ini. Kesediaan 

Bapak/Ibu mengisi daftar pertanyaan ini amat besar sekali manfaatnya bagi saya 

dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan 

judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 

PENDAPATAN PEKERJA PADA INDUSTRI MARMER”, study kasus pada industri 

marmer Prima Al Hajar di desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten 

Tulungagung. Hal ini sebagai syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata 1.  

 Semua jawaban dan identitas Bapak/Ibu akan saya jamin kerahasiaannya 

dan akan diperlakukan sama serta tidak ada jawaban yang dinilai benar atau salah. 

Data tersebut semata-mata untuk bahan penyusunan skripsi dan sama sekali tidak 

ada maksud atau tujuan tertentu. Akhirnya atas kesediaaan Bapak/Ibu dalam 

menjawab pertanyaan ini saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

 

 

(Ivonne Zera Mutiara) 



Identitas Responden 

1. Nama  : ............................................ 

2. Alamat  : ............................................ 

3. Usia  : ............................................ 

4. Status  : ............................................ 

 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, 

sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan yang 

harus dijawab berikut ini: 

 

1. Alasan anda bekerja di industri marmer? 

       a.  Untuk menambah pendapatan keluarga 

        b.  Karena memiliki ketrampilan lebih 

       c. Adanya pendapatan yang lebih besar 

       d. Ada peluang kerja 

  e. Karena merupakan pendapatan utama 

 

2. Berapa tahun lamanya pendidikan yang anda tempuh?..........tahun 

 

3. Berapakah jumlah anggota keluarga saudara? .................orang 

 

4. Berapakah jumlah anak?...................orang 

 

5. Berapakah jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan 

saudara? .............orang 

 
6. Berapakah jumlah anggota keluarga yang sudah bekerja?.........orang 

 

7. Berapa jam saudara bekerja di industri marmer dalam 1 (satu) hari? 

.............jam 

 
8. Apakah anda pernah lembur? 

 
9. Berapakah tambahan jam kerja lembur anda biasanya?........jam 



 
10. Sudah berapa lama anda bekerja di industri marmer?..........tahun.........bulan 

11. Berapa rata-rata pendapatan yang saudara peroleh dari bekerja di industri 

marmer dalam 1 (satu) hari?Rp...................... 

 

12. Berapakah tambahan pendapatan yang anda terima ketika 

lembur?Rp................. 

 
13. Berapa rata-rata pendapatan yang saudara peroleh dari bekerja di industri 

marmer dalam 1 (satu) bulan?Rp.................... 

 
14. Pada bagian apakah anda bekerja di industri ini? 


