
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

             No. Responden : 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Bapak/Ibu/Saudara responden yang terhormat, 

Bersama ini kami dari Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang bermaksud mengadakan penelitian melalui 

penyebaran kuesioner.  

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini diadakan dalam 

rangka penulisan skripsi pada konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 

sebagai salah satu syarat kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan judul : 

PENGARUH PROGRAM KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA (K3) 

DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN 

(Studi pada PT. PJB UP Brantas Karangkates – Kab. Malang) 

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak manapun dan 

kerahasiaan jawaban anda dijamin oleh kode etik penelitian. 

Besar harapan saya untuk menerima jawaban berdasarkan keadaan yang 

sebenarnya. Atas kesediaan Bapak/Ibu/saudara meluangkan waktu untuk 

pengisian kuesioner ini saya ucapkan terimakasih. 

 

 

                                         Hormat saya, 

 

                                          Nia Malinasari 

 



 
 
 

Peneliti/Mahasiswa Strata Satu Universitas Brawijaya 

Isilah dan beri tanda (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan data probadi 

Bapak/Ibu/Saudara 

Nama :  

Jenis Kelamin :          Laki-laki /           Perempuan 

1. Usia : 

a. < 25 tahun 

b. 25 tahun s/d 35 tahun 

c. > 35 tahun 

2. Lama bekerja di perusahaan ini : 

a. < 5 tahun 

b. 5 tahun s/d 10 tahun 

c. > 10 tahun 

3. Pendidikan terakhir :  

1. SD  3. SMA  5. Sarjana 

2. SMP  4. Diploma 

PERNYATAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah jawaban sesuai dengan cara memiliki pilihan pada kotak yang telah 

tersedia 

2. Untuk pengisian pilihan jawaban yang telah sesuai, beri tanda √ pada kotak 

tersebut 

3. Apabila terjadi kesalahan pengisian, maka berilah tanda = pada kotak yang 

salah, dan pilihlah pengganti jawaban yang benar menurut anda 

4. Keterangan : 

         SS    = Sangat Setuju 

         S      = Setuju 

         KS   = Kurang Setuju 

         TS    = Tidak Setuju 

         STS = Sangat Tidak Setuju 

 

 

 



 
 
 

A. Keselamatan Kerja (X1) 

 

No. Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Perusahaan memberikan penanggulangan 

yang cepat saat terjadi kecelakaan kerja 

     

2. Perusahaan selalu melakukan usaha 

peningkatan keselamatan kerja secara 

berkelanjutan 

     

3. Perusahaan telah merumuskan peraturan 

mengenai program keselamatan kerja 

dengan baik 

     

4. Perusahaan telah melaksanakan peraturan 

keselamatan kerja dengan baik 

     

5. Perusahaan telah menyediakan pakaian 

kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan 

masing-masing bagian 

     

6. Perusahaan telah menyediakan alat 

pelindung diri yang lengkap dan dalam 

kondisi baik 

     

 

 

B. Kesehatan Kerja (X2) 

 

No. Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Perusahaan menjaga kondisi lingkungan 

kerja agar selalu bersih 

     

2. Perusahaan menyediakan tempat kerja 

yang nyaman dan tidak sesak 

     

3. Penerangan, kebisingan, dan sirkulasi 

udara tempat kerja terpenuhi 

kenyamanannya 

     

4. Kualitas jaminan kesehatan (poliklinik) 

yang disediakan oleh perusahaan 

tergolong baik. 

     

5. Hubungan kerja saya dengan sesame 

karyawan terjalin dengan baik 

     

6. Saya dapat mengatasi segala tekanan 

dalam pekerjaan 

     

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

C. Jaminan Sosial (X3) 

 

No. Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Perusahaan selalu memberikan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala 

     

2. Bila karyawan sakit perusahaan bersedia 

mengganti biaya pengobatan karyawan 

     

3. Perusahaan memberikan santunan bila 

terjadi kecelakaan kerja pada karyawan 

     

4. Perusahaan juga memberikan jaminan 

asuransi kepada keluarga bila  karyawan 

meninggal dunia karena kecelakaan kerja 

     

5. Perusahaan memberikan uang pesangon 

saat karyawan sudah tidak produktiv. 

     

 

 

 

D. Produktivitas Karyawan (Y) 

 

No. Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Penyelesaian pekerjaan penuh dengan 

kecermatan dan ketelitian 
     

2. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan 

tuntas 
     

3. Jumlah penyelesaian pekerjaan yang saya 

lakukan  sesuai dengan standar perusahaan 
     

4. Pencapaian hasil kerja yang saya kerjakan 

meningkat 
     

5. Dalam penyelesaian pekerjaan sudah sesuai 

dengan target waktu perusahaan 
     

6. Dalam penyelesaian pekerjaan saya termasuk 

karyawan yang tidak menunda-nunda 

pekerjaan 

     

 
 

---------------Terima kasih banyak atas Bantuanya---------- 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

OUTPUT SPSS 

 

 

 

 



 
 
 

 


