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Lampiran 1 

A. Biodata Responden (Pemilik Usaha) : 

1. Nama   : 

2. Jenis kelamin : 

3. Umur  : 

4. Lama bekerja : 

 

B. Pernyataan : 

Beri tanda cek (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan kondisi responden 

masing-masing. 

Keterangan pilihan jawaban : 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

N  : Netral 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

Faktor Internal 

1 Saya tidak mudah menyerah ketika ada masalah yang 

terjadi dalam usaha yang sedang saya kerjakan 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

2 Saya selalu mencoba dengan sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan kinerja saya dari masa lalu 
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Berikan contoh dan jelaskan! 

3 Saya memiliki pandangan bahwa usaha yang  saya 
kerjakan akan berkembang dimasa depan 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

4 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai 
hingga tuntas 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

5 Saya selalu mengambil kesempatan yang saya anggap 
menguntungkan untuk usaha yang saya kerjakan 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

6 Saya berani mengambil keputusan meskipun memiliki 
resiko yang  besar 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

7 Saya berusaha mengembangkan usaha saya dengan ide-
ide kreatif saya sendiri 
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Berikan contoh dan jelaskan! 

8 Saya selalu giat bekerja dengan penuh semangat  
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

9 Saya selalu membuat perencanaan kerja agar kegiatan 
kerja dapat berjalan dengan lancar 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

10 Saya selalu ikut terlibat dalam usaha yang sedang berjalan 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

Faktor Eksternal 

11 Saya memiliki orangtua atau saudara yang telah berhasil 
sebagai wirausaha 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

12 Menjadi wirausaha merupakan pilihan karir Saya setelah 
melihat orang lain sukses menjadi wirausaha 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 
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13 Saya mendapatkan dukungan dari keluarga inti dalam 
menjalankan usahanya 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

14 Saya mendapatkan dukugan dari lingkungan atau teman 
dekat dalam menjalankan usahanya 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

15 Pendidikan yang pernah Saya jalani memberikan bekal 
pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengelola usaha 
saat ini 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

16 Ilmu pengetahuan yang Saya peroleh melalui pendidikan 
yang pernah saya jalani, dapat membantu ketika ada 
masalah dalam usaha saya saat ini 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 
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A. Biodata Responden (Karyawan) : 

5. Nama   : 

6. Jenis kelamin : 

7. Umur  : 

8. Lama bekerja : 

 

B. Pernyataan : 

Beri tanda cek (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan kondisi responden 

masing-masing. 

Keterangan pilihan jawaban : 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

N  : Netral 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

Faktor Internal 

1 Pemilik usaha tidak mudah menyerah ketika ada 

masalah yang terjadi dalam usaha yang sedang 

dikerjakannya 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

2 Pemilik usaha selalu mencoba dengan sungguh-

sungguh untuk meningkatkan kinerjanya dari masa 

lalu 
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Berikan contoh dan jelaskan! 

3 Pemilik usaha memiliki pandangan bahwa usahanya akan 
berkembang dimasa depan 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

4 Pemilik usaha selalu menyelesaikan pekerjaan yang telah 
dimulai hingga tuntas 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

5 Pemilik usaha selalu mengambil kesempatan yang 
dianggap menguntungkan usahanya 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

6 Pemilik usaha berani mengambil keputusan meskipun 
resikonya besar 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

7 Pemilik usaha berusaha mengembangkan usahanya 
dengan ide-ide kreatif yang orisinil 
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Berikan contoh dan jelaskan! 

8 Pemilik usaha selalu giat bekerja dengan penuh semangat  
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

9 Pemilik usaha selalu membuat perencanaan kerja agar 
kegiatan kerja dapat berjalan dengan lancar 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

10 Pemilik usaha selalu ikut terlibat dalam usaha yang sedang 
berjalan 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

Faktor Eksternal 

11 Pemilik usaha memiliki orangtua atau saudara yang telah 
berhasil sebagai wirausaha 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

12 Menjadi wirausaha merupakan pilihan karir pemilik usaha 
setelah melihat orang lain sukses menjadi wirausaha 
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Berikan contoh dan jelaskan! 

13 Pemiik usaha mendapatkan dukungan dari keluarga inti 
dalam menjalankan usahanya 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

14 Pemilik usaha mendapatkan dukugan dari lingkungan atau 
teman dekat dalam menjalankan usahanya 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

15 Pendidikan yang pernah dijalani pemilik usaha 
memberikan bekal pengetahuan yang dibutuhkan dalam 
mengelola usaha saat ini 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 

16 Ilmu pengetahuan yang diperoleh pemilik usaha melalui 
pendidikan yang pernah dijalani, dapat membantu ketika 
ada masalah dalam usahanya saat ini 
 

     

Berikan contoh dan jelaskan! 
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Lampiran 2 

Identitas dan Tanggapan Responden 
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Lampiran 3 

Tanggapan dan Jawaban Responden 

 Pemilik Istri 

Q1 S → Jika ingin usahanya maju, 

tidak boleh menyerah saat ada 

masalah yang menyulitkan, 

karena setiap masalah dapat 

diselesaikan dan selalu ada 

jalan keluar. Contohnya ketika 

pemilik memberikan 

penawaran produk kepada 

calon konsumen, dan mendapat 

penolakan, pemilik akan 

datang kembali dengan jangka 

waktu tertentu untuk 

memberikan penawaran 

kembali. 

SS → Dalam menjalankan usaha, ada 

banyak masalah, salahsatunya 

banyaknya pesaing. Sebagai 

wirausaha, harus selalu lebih berusaha 

supaya usaha yang kita jalankan lebih 

bisa maju, dan tidak kalah dengan 

pesaing 

Q2 S → Berusaha untuk 

berprestasi dengan cara 

sungguh-sungguh dalam 

bekerja dan meningkatkan 

kinerja, tetapi dalam 

percetakan ini, pemilik tidak 

bekerja seorang diri, melainkan 

dengan karyawan, maka dari 

itu perlu memicu karyawan 

agar ikut memajukan usahanya 

dengan memberikan aturan-

aturan yang dibuat untuk 

SS → Kita sebagai pengusaha 

meningkatkan kinerja yang lebih 

bagus lagi, salah satu contoh dengan 

cara memperluas pasar kita supaya 

hasil yang didapatkan dapat 

mengembangkan usaha. 
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memicu kerja karyawan, 

contohnya dengan memberikan 

aturan jam kerja. 

Q3 S → Pemilik yakin bahwa 

usahanya akan berkembang 

dimasa depan, karena pemilik 

usaha yakin barang yang 

diproduksinya adalah barang 

yang selalu dibutuhkan orang 

dari masa ke masa, disamping 

itu juga jumlah konsumen 

barang produksi tersebut 

semakin meningkat. 

SS → Pemilik selalu optimis jika 

usaha yang dijalankan akan maju dan 

produk yang dihasilkan akan laku di 

pasaran 

Q4 S  → Selalu bertanggung 

jawab penuh hingga pekerjaan 

selesai dengan cara mengawasi 

karyawan dan memberikan 

arahan agar semua pesanan 

konsumen dapat diproduksi 

sesuai pesanan, dan dapat 

dikirim tepat waktu. 

S → Mulai Dari order sampai 

waktunya mengirim harus 

diselesaikan tepat waktu supaya tidak 

mengecewakan pelanggan. 

Q5 SS → Pemilik berpendapat 

bahwa banyak peluang dan 

informasi menguntungkan 

yang bisa diambil saat berada 

di lapangan yang mana jika 

saja ada peluang yang 

menguntungkan untuk 

usahanya, pemilik dapat 

langsung mengambil keputusan 

SS → Jika memang memberikan 

keuntungan, maka harus segera 

mengambil keputusan itu. 
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tanpa waktu yang lama. Selain 

itu pemilik juga dapat dengan 

bebas memberikan control 

harga produk yang 

dihasilkannya dengan cara 

tawar menawar dengan 

konsumen. 

 

Q6 S → Pemilik beranggapan 

bahwa besar kecilnya resiko 

tergantung bagaimana keadaan, 

dan pemilik beranggapan 

bahwa dirinya sendiri yang tau 

keadaan usahanya karena 

dirinyalah yang memegang 

kekuasaan. Maka dari itu 

pemilik memiliki kebebasan  

kapan dirinya harus mengambil 

keputusan besar sambil 

memikirkan seberapa besar 

resiko yang harus dihadapi. 

Contohnya ketika pemilik 

memproduksi produk yang 

baru. Sebelumnya pemilik 

telah memikirkan 

kemungkinan bahwa produk 

tersebut bisa saja laku atau 

tidak laku di pasaran. 

S → Apapun resikonya, jika ingin 

maju harus berani bertindak, namun 

tidak boleh sembarangan dalam 

bertindak. 

Q7 TS → Pemilik bersikap optimis 

dalam mengembangkan bisnis 

N → Ide kreatif saja tidak cukup, 

kalau tidak mencontoh cara kerja 
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dengan ide-ide kreatif yang 

orisinil, namun pemilik tidak 

setuju jika hanya 

mengandalkan ide-ide kreatif 

sendiri, tetapi dapat melihat ide 

orang lain yang telah berhasil 

di pasaran, contohnya pemilik 

tidak setuju untuk melakukan 

inovasi terhadap produk yg 

dihasilkan, karena pemilik 

telah melihat banyak inovasi 

yang dianggap kurang penting 

pada produk sejenis yang 

dihasilkan mengingat target 

pasar yang ditentukan. 

orang lain yang sudah sukses terlebih 

dahulu. 

Q8 SS → Demi pekerjaan dan 

hasil yang dapat 

diperoleh,pemilik akan selalu 

terlibat dalam setiap pekerjaan 

dalam usahanya, terutama jika 

pemilik harus menemui 

pelanggan atau rekan kerja. 

Pemilik akan selalu 

mempersiapkan diri dan 

mempersiapkan waktu untuk 

bertemu dengan mereka. 

S → Jika tidak giat bekerja, usaha 

tidak akan maju. Wirausaha memang 

diharuskan mandiri agar usahanya 

tetap berjalan 

Q9 SS → Pemilik selalu membuat 

perencanaan dalam 

menjalankan usahanya, karena 

jika tidak membuat 

S → Pemilik selalu membuat rencana. 

Perlu adanya perencanaan supaya tahu 

kedepannya bagaimana. 
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perencanaan, maka akan 

banyak waktu yang hilang. 

Dengan membuat perencanaan 

akan memberikan gambaran 

mengenai keseluruhan kegiatan 

kerja, sehingga akan diketahui 

apa saja yang harus dikerjakan 

tanpa harus membuang waktu 

untuk melakukan pekerjaan 

yang tidak diperlukan. 

Q10 S → Pemilik selalu terlibat 

dalam usaha yang sedang 

dikerjakannya untuk 

menghindari kecurangan yang 

dapat terjadi oleh karyawan 

yang memiliki karakter kurang 

baik, juga untuk mengawasi 

dan memberikan arahan. 

SS → Pemilik selalu ikut terlibat 

dengan mengawasi kerja karyawan 

dari mulai pesanan sampai proses 

pengiriman. 

Q11 S → Orangtua kandung 

pemilik usaha memiliki usaha 

pewarna kain yang telah lama 

dijalankan mulai dari kecil 

hingga sekarang ini memiliki 

banyak pelanggan tetap. 

S → Orangtua pemilik telah lama 

bekerja sebagai wirausaha. 

Q12 S → Setelah melihat 

kesuksesan orang lain, yaitu 

beberapa teman dan orangtua 

kandung, pemilik tertarik akan 

keuntungan-keuntungan di 

dunia wirausaha dan juga 

S → Pemilik menjadi lebih 

termotivasi ketika melihat usaha orang 

lain yang berhasil. 
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kebetulan ada peluang untuk 

mendirikan usaha. Pemilik 

merasa akan lebih maju jika 

berani mengambil keputusan 

untuk menjadi wirausaha. 

Q13 S → Pemilik 

mendapatkandukungan dari 

saudara dan nasehat-nasehat 

tentang pengalaman dari 

orangtua tentang bagaimana 

cara mengelola usaha. 

S → Pemilik mendapat dukungan dan 

bantuan dari anggota keluarga 

Q14 TS → Terkadang lingkungan 

justru mempersulit usaha yang 

sedang dijalankan. Lingkungan 

sekitar tempat bekerja 

seringkali memberikan 

berbagai macam keluhan. 

TS → Kadang lingkungan belum 

tentu mendukung usaha kita. 

Lingkungan sering memberi keluhan. 

Q15 S → Pemilik berpendapat 

bahwa pendidikan pendidikan 

memberikan bekal 

pengetahuan yang cukup baik, 

namun tetap harus belajar 

banyak ketika mengeola usaha. 

Menurut pemilik, pendidikan 

lebih memberikan bagaiman 

cara berpikir yang sistematis 

dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan yang telah 

diberikan. 

N →Ilmu pengetahuan yang diperoleh  

belum tentu menjamin dapat 

diterapkan untuk mengelola usaha. 

Tidak semua ilmu dapat diterapkan. 

Q16 N → Ilmu pengetahuan N → Belum tentu dengan ilmu 
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yang diperoleh melalui 

pendidikan, cukup membantu 

ketika ada masalah dalam 

usahanya. Pemilik dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh ketika 

menjalankan usahanya, tetapi 

pemilik berpendapat bahwa 

pendidikan tinggi tidak 

menjamin kesuksesan 

seseorang, karena jika 

seseorang pandai, rajin, dan 

memiliki rejeki, maka bisa 

berhasil. Jika seseorang pandai 

tapi pemalas pasti akan gagal. 

Jika seseorang bodoh, tapi rajin 

dan memiliki rejeki, maka akan 

dapat sukses. 

 

pengetahuan, orang bisa 

menyelesaikan masalah, karena 

pendidikan tidak menjamin 

kesuksesan seseorang. 
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 K1 K2 

Q1 SS → Ketika ada kesalahan yg 

dilakukan karyawan atau masalah 

yang timbul dalam pekerjaan, 

pemilik selalu bisa 

menyelesaikan. Akan ada jalan 

dari semua masalah. 

S → Pemilik terus memperbaiki 

kinerjanya jika dirasa kurang baik. 

Q2 SS → Terkadang pemasaran tidak 

stabil, Setiap perusahaan pasti ada 

pasang surut. Untuk selalu 

meningkatkan usaha, pemilik 

memperluas pemasaran, dan 

diimbangi kinerja yang bagus 

S → Pemilik selalu mencoba 

meningkatkan kualitas produknya, 

pemilik juga selalu berusaha mencari 

inovasi baru. 

Q3 SS → Karena kita harus selalu 

optimis bahwa usaha yang kita 

jalani bisa berkembang. Rasa 

optimis membuat pemilik 

bersemangat dalam bekerja. 

Pemilk juga selalu optimis dalam 

mengambil keputusan. 

S → Pemilik memiliki pandangan 

kedepan, dengan cara menambah 

produk baru untuk meningkatkan 

penjualan. 

Q4 SS → Pemilik tahu dan ikut 

terlibat dalam proses jalannya 

usaha, tidak sekedar pasrah pada 

karyawan. 

S → Pemilik selalu terlibt dan 

memastikan tepat waktu dari 

diterimanya PO hingga pengiriman. 

Q5 N → Kalau memang kesempatan 

itu dianggap menguntungkan, 

pemilik akan langsung 

mengambilnya. 

S → Salah satu contoh yang 

menguntungkan adalah ketika bahan 

baku turun harga, pemilik akan 

membeli bahan baku sebanyak 

mungkin. 

Q6 S → Kalau ingin sukses harus S → Jika bahan baku naik mendadak, 
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mengambil keputusan. order dari pelanggan lama, masih 

diberi harga lama oleh pemilik. 

 

 

Q7 TS → Pemilik tidak selalu 

mengembangkan usaha dengan 

ide-ide kreatif yang orisinil, tetapi 

juga dari mencontoh orang lain 

yang sudah terbukti 

kesuksesannya. 

S → Pemilik mengeluarkan produk-

produk baru dengan idenya sendiri. 

Q8 SS → Pemilik mengontrol kerja 

karyawan dan ikut dalam 

pekerjaan supaya  tahu bagaimana 

berjalannya usaha dan 

perkembangannya. 

S → Pemilik semangat bekerja 

dengan terus mencari order untuk 

meningkatkan omset. 

Q9 SS → Pemilik selalu memberikan 

rencana kerja agar semua berjalan 

teratur. 

S → Pemilik menyiapkan 

perencanaan dengan membuat target 

untuk bulan berikutnya 

Q10 SS → Pemilik mengawasi dari 

mulai adanya pemesanan sampai 

barang jadi agar dapat dikirim 

tepat waktu. 

SS → Pemilik memberikan motivasi 

serta monitoring hasil kerja karyawan. 

Q11 S → Orangtua pemilik seorang 

wirausaha. 

S → Pemilik usaha memiliki orangtua 

yang sukses dalam usahanya. 

Q12 S → Pemilik menjadi termotivasi 

dengan keberhasilan orang lain. 

S → Setelah melihat orangtuanya 

sukses, lalu pemilik mengambil 

keputusan untuk menjadi wirausaha. 

Q13 N → Pemilik mendapat dukungan 

dari anggota keluarga dan 

saudara-saudaranya saat 

S → Anggota keluarga saling 

membantu 
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berkunjung 

 

Q14 SS → Lingkungan mendukung 

pemilik usaha. Jika lingkungan 

tidak mendukung usaha, akan sulit 

untuk menjalankan usaha. 

S → Teman dekat membantu mencari 

supplier. 

Q15 SS → Dengan bekal pengetahuan, 

pemilik secara gampang bisa 

menerapkan dalam usaha yang 

dijalankan. 

S → Pemilik tahu bagaimana cara 

menambah penjualan dan menekan 

biaya agar tidak terjadi pemborosan 

Q16 SS → Pemilik bisa mengambil 

keputusan yang terbaik dengan 

ilmu pengetahuan yang  dimiliki. 

S → Ilmu pengetahuan yang dimiliki 

pemilik usaha seringkali membantu 

menyelesaikan masalah. 

 

 

 




