
DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN 

PADA RS PERTAMINA PRABUMULIH 

 

Nama   :  Dythia Putri Wulanjari 

NIM   :  061130601177 

Mata Kuliah  :  Manajemen Sumber Daya Manusi 

Pembimbing I  :  Pridson Mandiangan, S.E., M.M. 

Pembimbing II :  Rini, S.E., M.A.B. 

Judul Laporan Akhir :  Upaya Meningkatkan Loyalitas Kerja Karyawan RS 

   Pertamina Prabumulih     

     (studi kasus unit Penunjang Medis dan Non Medis). 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

RS Pertamina Prabumulih 

Merupakan Perusahaan yang 

bergerak dibidang apa? 

RS Pertamina prabumulih merupakan 

suatu unit usaha dari PT. Pertamina Bina 

Medika (PERTAMEDIKA) yang bergerak 

pada jasa layanan kesehatan kepada 

stakeholder (Pertamina, mitra kerja, dan 

masyarakat umum) serta merupakan suatu 

organisasi yang sarat sosial dimana hidup 

dalam lingkungan dinamis dengan 

banyaknya dinamika persaingan. 

2. 
Apa visi dan misi dari RS 

Pertamina Prabumulih? 

Visi :Menjadi perusahaan jasa layanan 

kesehatan yang mandiri dan berkualitas 

Prima di Sumatera Selatan. 

Misi: 

a. Mengelola Rumah Sakit dan 

Layanan Kesehatan secara 

mandiri, efektif dan efisien.  

b. Memberikan Jasa Layanan 

Kesehatan secara Profesional 

yang berorientasi kepada 

kepuasan stakeholder.  

c. Turut serta dalam program 

peningkatan taraf kesehatan 

masyarakat.  

3. 

Adakah karyawan yang 

memutuskan untuk Resign atau 

mengundurkan diri? 

Ada beberapa karyawan yang 

mengundurkan diri dari RS Pertamina 

dengan berbagai macam alasan  

4. 
Bagaimana sistem penggajian pada 

RS Pertamina Prabumulih? 

Sistem penggajian yang dilakukan oleh 

RS Pertamina Prabumulih ditentukan 



berdasarkan masa kerja dan tingkat 

golongan. 

5. 

Berapa Jumlah Karyawan pada 

unit Penunjang medis dan non 

medis? 

Untuk unit Penunjang Medis 3o orang dan 

Non Medis 27 orang 

6. 
Adakah bentuk rekreasi dan 

partisipasi untuk karyawan? 

Bentuk rekreasi yang pernah diadakan 

oleh RS Pertamina Prabumulih adalah 

Employer Gathering dan Family 

Gathering, serta partisipasinya adalah 

Pelatihan BLC (Basic Life Care). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER 

 

 

Yth. Karyawan RS Pertamina Prabumulih  

Di 

Prabumulih 

 

 

Kami meminta kesediaan Sdr/Sdri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Daftar 

pertanyaan ini dibuat dengan maksud untuk mengumpulkan data dalam rangka 

penelitian yang berjudul:  Upaya Meningkatkan Loyalitas Kerja Karyawan RS 

Pertamina Prabumulih (Studi pada unit Penunjang Medis dan Non Medis).  

Kami berharap Sdr/Sdri dapat mengisi secara lengkap semua pertanyaan yang ada, 

karena jika ada satu pernyataan yang tidak terjawab, maka akan berdampak terhadap 

hasil analisis yang akan dilakukan.   

 

Semua informasi yang Saudara berikan, akan terjaga dengan aman dan tidak akan 

dipublikasikan, dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih. 

 

I. Identitas Responden 

Nama Responden : 

Jenis Kelamin :  Laki-laki Perempuan  

Usia  : 

Unit   :  

Lama Bekerja : 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda (  ) pada jawaban 

yang sesuai dengan Saudara.  Adapun bobot penilaian sebagai berikut: 

 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

S  = Setuju 

SS = Sangat Setuju 



 

 

 

Daftar Pertanyaan 

Sub Variabel  Gaji 

No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

1. Gaji yang diberikan perusahaan kepada saya sesuai 

dengan latar belakang pendidikan yang saya miliki? 
     

2. Gaji yang diberikan perusahaan kepada saya sesuai 

dengan  kedudukan/jabatan yang saya miliki? 
     

3. Besar gaji yang saya terima dari perusahaan sesuai 

dengan sumbangan tenaga dan pikiran yang telah saya 

berikan kepada perusahaan? 

     

4. Gaji yang diberikan perusahaan pada tiap periode yang 

telah dibayarkan sesuai dengan jadwal? 
     

5. Gaji yang diterima apakah dapat memenuhi kebutuhan 

hidup? 
     

Sub Variabel Bonus 

1. Jumlah bonus yang diberikan oleh  perusahaan 

sehubungan dengan jabatan saudara? 
     

2. Bonus yang diberikan perusahaan pada tiap periode yang 

telah dibayarkan sesuai dengan jadwal? 
     

3. Bonus yang diterima apakah dapat memenuhi kebutuhan 

hidup? 
     

4. Besarnya bonus dalam bentuk uang yang diterima para 

pegawai ini relative telah memadai 
     

5. Besarnya bonus yang saya terima sesuai dengan 

sumbangan tenaga dan pikiran yang telah saya berikan 

kepada perusahaan? 

     

Sub Variabel  Kebutuhan Rohani 

1. Penyediaan tempat ibadah yang ada, Saya dapat dengan 

tenang bisa menjalankan kegiatan spiritual (keagamaan)? 
     

2. Sebagai karyawan Saya selalu diberikan waktu untuk 

melakukan ibadah 
     

3. Hubungan Saya sebagai karyawan dengan atasan selama      



ini berlangsung baik 

4. Hubungan antara sesama karyawan selama ini 

berlangsung baik 
     

5. Setiap setahun sekali pihak perusahaan selalu 

mengadakan rekreasi 
     

Variabel Loyalitas 

1 Hadir tepat waktu ketika bekerja.      

2 Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar 

yang ditetapkan perusahaan. 
     

3 Mampu bekerja sama dengan baik dengan karyawan lain.      

4 Saya merasa bangga ketika perusahaan mendapatkan 

kemajuan. 
     

5 Hubungan antara saya sebagai karyawan dengan atasan 

selama ini berlangsung baik. 
     

6 Saya memiliki motivasi tinggi tehadap pekerjaan saya      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 
 



 



 

 



 

 
 



 

 



 


