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Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH KESADARAN DAN PENERAPAN INTERNAL

MARKETING
TERHADAP JOB SATISFACTION

Kepada responden yang terhormat,
Internal marketing merupakan faktor yang sangat

penting terutama bagi organisasi jasa, karena faktor ini akan
mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh karyawan
kepada konsumen yang akhirnya berpengaruh untuk
kepuasan pelanggan. Yang menarik, karyawan yang memiliki
pengetahuan tentang internal marketing tidak menjamin akan
menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
bagaimana pengetahuan internal marketing mempengaruhi
penerapan internal marketing, serta bagaimana kedua faktor
ini mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu karyawan UKSW
berkenan mengisi kuesioner ini.Semua jawaban yang
terkumpul melalui kuesioner ini murni untuk tujuan
akademis.Saya menjamin kerahasiaan informasi yang anda
berikan sesuai dengan kode etik penelitian ilmiah.

Saya sangat mengharapkan agar kuesioner ini diisi
secara obyektif sesuai dengan pendapat anda.Terimakasih
atas bantuan yang diberikan.Semoga penelitian ini bermanfaat
bagi kita semua, khususnya UKSW.

Hormat saya,

Yan Hatulely
Mahasiswa MM-UKSW

Salatiga
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Petunjuk Umum Pengisian:
Berikan jawaban anda dengan mengisi atau memberikan
tanda centang (√) pada pilihan yang sesuai

I. Idenitas Responden

1. Gender: Laki-laki Perempuan

2. Unit pekerjaan:
Fakultas, sebutkan___________________
PR I
PR II
PR III
PR IV
PR V

3. Umur :
< 30 tahun

30 – 40 tahun
40 – 50 tahun
> 50 tahun

4. Pendidikan:
SLTA
Diploma (D1/D3)
Sarjana (S1)
Master (S2)
Doktor (S3)
Lainnya, sebutkan_______________________

5. Lama bekerja di UKSW ________ tahun
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II. Internal Marketing dan Kepuasan Kerja
Menurut anda seberapa SETUJU-kah anda dengan

pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang (√)
pada pilihan yang tersedia:
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

No Pernyataan STS TS N S SS

1. Karyawan seharusnya dilibatkan dalam memahami visi dari
organisasi tempatnya bekerja yaitu memuaskan pelanggan
dalam pelayanannya

2. Dalam organisasi, seorang karyawan seharusnya diperlakukan
sebagai pelanggan internal sebelum kepuasan pelanggan
eksternal dipenuhi

3. Kinerja karyawan perlu diukur dan prestasi karyawan yang
baik perlu diberi imbalan, sebagai bagian dari pemenuhan
kepuasan pelanggan

4. Organisasi seharusnya berkompetisi dalam mempekerjakan
orang-orang yang terbaik untuk memuaskan pelanggan dalam
pelayanannya

5. Organisasi perlu mempekerjakan karyawan yang memiliki
kompetensi dan keinginan melayani untuk memuaskan
pelanggan dalam pelayanannya

6. Majikan/atasan seharusnya ditempati oleh orang yang
memiliki kompetensi dan memang diinginkan oleh semua
orang, sebagai bagian dari pemenuhan kepuasan pelanggan

7 Organisasi perlu melatih karyawan dalam ketrampilan teknis
dan berinteraksi terutama yang berorientasi kepada kepuasan
pelanggan dalam pelayanannya

8. Suatu organisasi perlu memberdayakan karyawannya,
sebelum karyawan itu melakukan orientasi terhadap
pemenuhan kepuasan pelanggan dalam pelayanannya

9. Suatu organisasi perlu mendorong kerjasama karyawan
sebagai suatu tim, disebabkan pelayanan jasa berorientasi
terhadap kepuasan pelanggan dari pelayanannya

10. Dalam suatu organisasi perlu adanya sistem pengukuran
kualitas jasa terhadap layanan khususnya layanan internal,
disebabkan pelayanan jasa berorientasi terhadap kepuasan
pelanggan dari pelayanannya.

11. Agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan
baik, perlu disediakan fasilitas (baik teknologi maupun
peralatan) yang mendukung pelayanan jasa terhadap
pelanggan

12. Suatu organisasi perlu mengembangkan suatu sistem untuk
proses internal yang berorientasi pada pelayanan, terutama
service of delivery harus ditingkatkan pada diri karyawan.

13. Di unit saya/UKSW, semua karyawan dilibatkan dalam
memahami visi organisasi terutama pelayanan yang
berorientasi terhadap kepuasan pelanggan

14. Di unit saya/UKSW, bawahan ataupun karyawan dianggap
sebagai pelanggan internal dan merupakan bagian dari proses
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men-delivery jasa layanan kepada pelanggan eksternal
15. Di unit saya/UKSW, kinerja karyawan diukur dan dinilai.

Selain itu, imbalan juga diberikan pada karyawan yang
kinerja/prestasinya bagus terutama terhadap kepuasan
pelanggan dalam pelayanannya

16. Di unit saya/UKSW ketika penerimaan karyawan dan yang
terpilih atau diterima sebagai karyawan adalah yang terbaik
sebagai bentuk pelayanan yang berorientasi untuk kepuasan
pelanggan

17. Di unit saya/UKSW semua karyawan yang dipekerjakan
adalah mereka yang memiliki kompetensi dan keinginan
melayani terutama karyawan yang bekerja pada lini depan
atau yang bertemu langsung sama pelanggan eksternal

18. Di unit saya/UKSW yang menjadi atasan adalah mereka yang
memiliki kompetensi dan yang diinginkan oleh semua orang
khususnya dalam layanan yang berorientasi terhadap
kepuasan pelanggan

19. Di unit saya/UKSW karyawan diberikan pelatihan dalam
ketrampilan teknis dan berinteraksi, khususnya memuaskan
kepuasan pelanggan dari service delivery-nya.

20. Di unit saya/UKSW ada berbagai program memberdayakan
karyawan, terutama karyawan lini depan yang langsung
berorientasi dengan pelanggan

21. Di unit saya/UKSW, kami didorong untuk bekerjasama
menjadi satu tim sebagai wujud pengembangan oriented
service delivery khususnya untuk memuaskan pelanggan

22. Di unit saya/UKSW tersedia sistem pengukuran layanan jasa
internal, sebagai bagian dari penilaian orientasi pelayanan
untuk memuaskan peelanggan

23. Di unit saya/UKSW tersedia fasilitas (teknologi dan peralatan)
yang mendukung karyawan dapat bekerja dengan baik,
khususnya karyawan lini depan yang bertemu langsung
dengan pelanggan

24. Di unit saya/UKSW dikembangkan suatu sistem proses
internal yang berorientasi pada pelayanan dalam pemenuhan
kepuasan pelanggan

25. Saya menyukai jenis dan variasi pekerjaan yang saya kerjakan
26. Saya tidak keberatan dengan beban pekerjaan yang diberikan

kepada saya

27. Di UKSW, kompetensi saya dimanfaatkan dalam bekerja

28. Saya menyukai cara atasan saya memimpin unit kami/di
UKSW.

29. Gaji yang saya terima sesuai dengan kompetensi/kemampuan
yang saya berikan dalam bekerja

30. Saya senang dengan berbagai jenis imbalan yang diberikan
kepada saya sebagai karyawan di UKSW

31. Saya senang dengan sistem promosi pekerjaan yang ada di
UKSW

32. Sebagai karyawan, saya punya kesempatan mengembangkan
karier saya

33. Sebagai karyawan, kesetiaan terhadap organisasi merupakan
hal penting yang harus dijunjung dan perlu untuk
ditingkatkan

34. Di UKSW, lingkungan kerja sangat mendukung saya bekerja
dengan penuh rasa tanggung jawab

35. Saya senang berhubungan dalam kerja dengan teman kerja
satu unit/di UKSW.
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