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LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER PENELITIAN (UNTUK PEMILIK) 

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu dimohon kesediaannya untuk menjawab 

pertanyaan yang sudah tersedia di dalam kuesioner ini dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan pendapat Anda.Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi jiwa 

kewirausahaan entrepreneur pengusaha handmade ElisabethMax.Terima kasih atas 

kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. 

Nama   :  

Usia   :  

Lama Usaha  :  

Jenis Kelamin  : 

Pendidikan terakhir  : 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Sarjana 

e. Lainnya ……………… 
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Jawablah pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

yang Anda anggap sesuai, adapun nilai setiap jawaban yang dipilih sebagai berikut:  

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai  :  5 

Jawaban Setuju (S) diberi nilai    :  4 

Jawaban Netral (N) diberi nilai    :  3 

Jawaban Tidak Setuju diberi nilai   :  2 

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai :  1  

1. Percaya Diri  

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya yakin atas kemampuan yang 

dimiliki untuk membuat produk 

handmade. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

................................................................................................................................... 

2 Saya memiliki sifat ketidaktergantungan 

pada orang lain dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

3 Saya menjalankan usaha cenderung 

bersifat individu (bersifat mandiri) dalam 
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hal mengawasi dan mengorganisasikan 

proses produksi produk handmade. 

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

4 Saya optimis usaha saya dapat 

berkembang dan berhasil serta diterima 

oleh konsumen. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

.................................................................................................................................. 

 

2. Berorientasikan tugas dan hasil  

 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya memiliki kebutuhan akan prestasi 

dalam hal penjualan produk. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

2 Saya menjalankan usaha berfokus pada 

laba. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

3 Dalam setiap kesempatan, Saya selalu 

berusaha menambah pelanggan-

pelanggan baru. 
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Jelaskan dan berikan contohnya ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

4 Setiap ada waktu luang, Saya membuat 

produk handmade dengan model terbaru. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

5 Dalam hal mendesain produk, Saya selalu 

belajar pada internet atau majalah. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

6 Saya memiliki semangat dan tidak mudah 

menyerah menghadapi masalah dalam 

usaha. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

7 Saya menjalankan usaha dengan inisiatif.      

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 
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3. Pengambil Risiko 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya berani menanggung terjadinya 

kerugian ketidaksesuain pemesanan. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

2 Saya menyanggupi adanya permintaan 

dari pelanggan agar produk-nya lebih 

divariasi lagi.  

 

     

Jelaskan dan berikan contohnya ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

 

4. Kepemimpinan 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya mengawasi dan mengontrol proses 

produksi. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

2 Saya ramah dengan orang lain dengan 

tujuan hal pemasaran produk. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 
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3 Saya menerima saran dan kritik orang 

lain untuk desain produk. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

 

5. Keorisinilan 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya mempunyai ide-ide yang kreatif 

untuk produk handmade saya. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

2 Saya merupakan individu yang mudah 

beradaptasi dengan perkembangan jaman. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

3 Saya berlangganan majalah fashion yang 

dijadikan kelengkapan sumber inspirasi. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

4 Saya adalah seorang pengusaha yang 

serba bisa dalam hal mendesain produk 

handmade sesuai permintaan pelanggan. 
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Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

5 Saya seorang pengusaha yang 

mengetahui wawasan secara umum. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 

 

6. Berorientasi ke masa depan  

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya memiliki pandangan yang jelas 

terkait usaha yang dijalani. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 2 

 

KUESIONER PENELITIAN (UNTUK KARYAWAN) 

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu dimohon kesediaannya untuk menjawab 

pertanyaan yang sudah tersedia di dalam kuesioner ini dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan pendapat Anda. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi jiwa 

kewirausahaan entrepreneur pengusaha handmade ElisabethMax. Terima kasih atas 

kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. 

Nama   :  

Usia   :  

Lama bekerja  : 

Jenis Kelamin  :  

Pendidikan terakhir  : 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Sarjana 

e. Lainnya ……………… 
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Jawablah pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

yang Anda anggap sesuai, adapun nilai setiap jawaban yang dipilih sebagai berikut:  

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai  :  5 

Jawaban Setuju (S) diberi nilai    :  4 

Jawaban Netral (N) diberi nilai    :  3 

Jawaban Tidak Setuju diberi nilai   :  2 

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai :  1  

1. Percaya Diri  

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Pemilik yakin atas kemampuan yang 

dimiliki untuk membuat produk 

handmade. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

2 Pemilik memiliki sifat 

ketidaktergantungan pada orang lain 

dalam setiap pengambilan keputusan. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

3 Pemilik menjalankan usaha cenderung 

bersifat individu (bersifat mandiri) dalam 

hal mengawasi dan mengorganisasikan 

proses produksi produk handmade. 
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Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

4 Pemilik optimis usahanya dapat 

berkembang dan berhasil serta diterima 

oleh konsumen. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

 

2. Berorientasikan tugas dan hasil 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Pemilik memiliki kebutuhan akan 

prestasi dalam  hal penjualan produk. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

2 Pemilik menjalankan usahanya berfokus 

pada laba. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

3 Pemilik dalam setiap kesempatan 

berusaha menambah pelanggan 

pelanggan baru. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...
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……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

4 Setiap ada waktu luang, Pemilik 

membuat produk handmade model 

terbaru. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

5 Pemilik mendesain produk selalu belajar 

pada internet atau majalah. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

6 Pemilik memiliki semangat dan tidak 

mudah menyerah menghadapi masalah 

dalam usaha. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

7 Pemilik menjalankan usaha dengan 

inisiatif. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 
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3. Pengambil risiko  

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Pemilik berani menanggung kerugian 

ketidaksesuain pemesanan. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

2 Pemilik menyanggupi adanya permintaan 

dari pelanggan agar produk-nya lebih 

divariasi lagi. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

 

4. Kepemimpinan 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Pemilik mengawasi dan mengontrol 

proses produksi. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

2 Pemilik sangat mudah bergaul dengan 

orang lain. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 
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3 Pemilik menerima saran dan kritik orang 

lain untuk desain produk  handmade-nya. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

 

5. Keorisinilan 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Pemilik mempunyai ide-ide yang kreatif 

untuk setiap produknya. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

2 Pemilik individu yang mudah beradaptasi 

dengan perkembangan jaman. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

3 Pemilik berlangganan majalah fashion 

yang dijadikan kelengkapan sumber 

inspirasi. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

4 Pemilik adalah seorang pengusaha yang 

serba bisa dalam hal mendesain produk 

handmade sesuai permintaan pelanggan. 
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Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

5 Pemilik seorang pengusaha yang 

mengetahui wawasan secara umum. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

 

6. Berorientasi ke masa depan 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Pemilik memiliki tujuan yang jelas terkait 

usaha yang dijalani. 

     

Jelaskan dan berikan contohnya …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 
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LAMPIRAN 3 

HASIL REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 

Uraian Pemilik K 1 K 2 K 3 

1. Percaya Diri  

a. Keyakinan  

 

( yakin atas 

kemampuan yang 

dimiliki untuk 

membuat produk 

handmade). 

S. Saya yakin 

akan 

kemampuan 

yang saya miliki 

sehingga usaha 

yang dijalani 

berani membuat 

produk sesuai 

pemesanan.  

S. Pemilik 

yakin berjualan 

handmade, 

terbukti 

bertahan sampai 

sekarang.  

SS. Pemilik 

yakin sekali 

karena usaha 

ini dijalankan 

berdasarkan 

keahlian yang 

dimiliki oleh 

pemilik.  

SS. Pemilik yakin 

pada 

kemampuannya. 

Hal tersebut dapat 

dilihat usahanya 

buka dan jalan 

terus sampai 

sekarang. 

b. 

Ketidaktergantungan  

 

(memiliki sifat 

ketidaktergantungan 

pada orang lain 

dalam setiap 

pengambilan 

keputusan).  

SS. Keputusan 

yang saya buat 

dalam usaha 

semuanya dari 

diri saya sendiri. 

Produk yang 

dihasilkan serta 

pemesanan dari 

pelanggan 

semuanya dari 

saya.  

S. Pemilik tidak 

suka 

merepotkan 

orang lain, 

sebisa mungkin 

akan dikerjakan 

sendiri.  

SS.Pemilik 

mempunyai 

sifat tidak mau 

membuat 

orang 

disekitarnya 

menjadi repot.  

SS. Pemilik sangat 

mandiri mengurusi 

semuanya dengan 

sendiri.  

 

 

 

 

 

 

c. Individualitas  

 

(menjalankan usaha 

cenderung bersifat 

individu (bersifat 

mandiri) dalam hal 

mengawasi dan 

mengorgansasikan 

proses produksi 

produk handmade). 

SS. Saya ingin 

menjadi 

wirausaha yang 

sukses untuk 

kedepannya. 

Saat proses 

produksi berjalan 

saya akan 

mengatur segala 

sesuatunya agar 

lancar.  

SS. Pemilik ikut 

terlibat dalam 

pengelolaan 

produknya. 

SS. Pemilik 

segala sesuatu 

diurus sendiri 

saat bisa 

dilakukan 

sendiri. 

SS. Pemilik tidak 

meminta bantuan 

jika bisa dilakukan 

sendiri.  
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d. Optimisme 

 

(Optimis usaha dapat 

berkembang dan 

berhasil serta 

diterima oleh 

konsumen).  

SS. Saya ingin 

desain handmade 

yang dihasilkan 

mendapatkan 

kepercayaan dari 

pelanggan. 

S. Pemilik 

sangat tekun 

mengelola 

usahanya.  

S. Pemilik 

percaya bahwa 

usaha yang 

dijalani bisa 

berkembang 

sesuai 

harapannya. 

SS. Pemilik yakin 

dan berani 

bersaing dengan 

yang lainnya.  

2. Beorientasikan Tugas dan Hasil  

a. Kebutuhan akan 

prestasi  

 

(Memiliki kebutuhan 

akan prestasi dalam 

hal penjualan 

produk). 

SS. Sebagai seorang 

wirausaha saya ingin 

usaha yang dijalani 

berhasil. Dilihat dari 

target tahun ke tahun 

yang terjual 

meningkat. 

SS. Pemilik 

menginginkan 

penjualannya 

makin 

meningkat. 

SS. Pemilik 

menginginkan 

penjualannya 

meningkat dari 

tahun 

sebelumnya.  

S. Pemilik 

yakin bahwa 

penjualannya 

akan 

meningkat 

terus.  

b. Beorientasi laba 

 

(Menjalankan usaha 

berfokus pada laba) 

SS. Saya sangat 

menyadari bahwa 

aktivitas usaha 

memperoleh laba. 

Untuk 

menambahkan laba 

biasanya 

menambahkan jam 

operasional pada 

hari libur saat 

pesanan banyak.  

SS. Jika 

penjualannya 

banyak, maka 

biasanya 

pemilik 

menambahkan 

jam kerja.  

SS. Menjadi 

pengusaha 

pemilik ingin 

dapat laba 

sebaik-baiknya. 

Biasanya 

menambahkan 

jam kerja 

apabila banyak 

pesanan. 

S. Pemilik 

ingin usaha ini 

mendapatkan 

laba sebesar-

besarnya.  

c. Ketekunan dan 

ketabahan 

 

(Dalam setiap 

kesempatan berusaha 

menambah 

pelanggan-

pelanggan baru).  

SS. Saya ingin usaha 

ini berkembang 

dengan baik. Untuk 

memasarkan produk 

biasanya via media 

sosial (bbm, 

whatsapp, line, 

instagram).   

SS. Kepuasan 

pelanggan 

sangat 

diutamakan 

sekali oleh 

pemilik. 

S. Pemilik 

memberikan 

pelayanan yang 

ramah. Beliau 

berharap 

dengan 

kenyamanan 

tersebut dapat 

menambah 

pelanggan baru. 

SS. Pemilik 

ingin kami 

lebih baik lagi 

dalam hal 

melayani 

konsumen.  
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d. Tekad kerja keras 

 

(Setiap ada waktu 

luang membuat 

produk handmade 

model terbaru).  

S. Jika tidak sibuk 

biasanya saya 

membuat sepatu 

dengan variasi yang 

lain dari sebelumnya 

agar pelanggan saya 

merasa senang 

dalam membeli 

produk.  

SS. Pemilik 

membuat 

desain yang 

baru agar 

pelanggan 

tidak bosan.  

S. Pemilik sadar 

usahanya adalah 

handmade, 

maka selalu 

mencoba variasi 

dengan model 

yang berbeda-

beda dari 

sebelumnya.  

SS. Pemilik 

membuat 

desain baru 

dimaksudkan 

agar konsumen 

tertarik 

membeli.  

e. Mempunyai 

dorongan kuat 

 

 (Mendesain produk 

selalu belajar pada 

internet atau 

majalah). 

SS. Desain untuk 

semua produk 

handmade terkadang 

saya merancangnya 

melihat inspirasi dari 

internet atau majalah 

untuk 

pengkombinasian 

agar terlihat elegan.  

S. Pemilik 

ingin tahu 

model 

handmade 

yang ada 

dipasaran.  

SS. Pemilik 

memanfaatkan 

kecanggihan 

teknologi untuk 

melihat desain 

dengan tujuan 

paduan 

kreasinya.  

SS. Terkadang 

pemilik belajar 

mendesain dari 

internet atau 

majalah.  

f. Energitic 

 

 (Memiliki semangat 

dan tidak mudah 

menyerah 

menghadapi masalah 

dalam usaha).  

SS. Saya tidak 

mudah menyerah, 

jika saya mudah 

menyerah maka 

usaha ini takkan 

mampu berkembang 

sampai saat ini. 

Dalam hal mencari 

bahan aksesoris 

untuk kelengkapan 

produk handmade 

juga tidak menyerah.  

S. Pemilik 

terus 

mendorong 

kami untuk 

melayani 

pelanggan 

lebih ramah. 

SS. Pemilik 

selalu semangat 

seperti 

mengejar target 

penjualan. 

Pemilik juga 

memberi 

semangat 

kepada kami 

sebagai 

karyawan untuk 

tidak mudah 

putus asa. 

S. Pemilik 

selalu mencari 

solusi tentang 

desain produk 

handmade-nya. 

f. Inisiatif  

 

(Menjalankan usaha 

dengan inisiatif) 

S. Apabila 

pelanggan menyukai 

modelnya terkadang 

ada yang memesan 

juga untuk anaknya, 

sehingga mereka 

bisa custom size.  

S. Pemilik 

membolehkan 

pelanggan 

memesan 

sesuai ukuran 

kaki. 

S. Custom size 

bisa sesuai 

selera 

pelanggan, 

seperti 

kembaran 

dengan 

anakanya.  

S. Produk 

handmade 

pemilik 

dipesan sesuai 

ukuran. 
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3. Pengambil risiko 

a. Kemampuan 

mengambil risiko 

 

(Berani menanggung 

kerugian 

ketidaksesuain 

pemesanan).  

SS. Apabila 

pelanggan tidak 

puas maka sebisa 

mungkin 

diperbaiki agar 

mereka tidak 

kecewa.  

SS. Pemilik 

membolehkan 

pengembalian 

barang kalau 

tidak sesuai 

pesanan. 

Menurut beliau 

yang penting 

pelanggan 

merasa puas.  

S. Jika terjadi 

kerusakan, 

maka pemilik 

segera 

memperbaiki 

agar pembeli 

tidak kecewa 

memesan lagi.  

S. Biasanya 

pesanan yang 

salah segera 

diperbaiki 

pemilik.  

b. Suka pada 

tantangan 

 

(Menyanggupi 

adanya permintaan 

dari pelanggan agar 

produknya lebih 

divariasi lagi). 

S. Tantangan 

sebagai seorang 

wirausaha harus 

diterima, seperti 

produk-produk 

handmade yang 

saya hasilkan 

desainnya lebih 

divariasi lagi agar 

memudahkan 

selera.  

SS. Biasanya 

pemilik 

membolehkan 

pelanggan 

pesain sesuai 

keinginannya.  

S. Karena 

konsumen 

menginginkan 

model-model 

yang baru. 

S. Pemilik 

memahami apa 

keinginan dari 

pelanggan.  

4. Kepemimpinan 

a. Bertingkah laku 

sebagai pemimpin 

 

(Mengawasi dan 

mengontrol proses 

produksi).  

S. Sebagai 

seorang 

wirausaha saya 

harus mampu 

menjalani tugas 

mengawasi dan 

mengontrol tugas 

karyawan saya 

dengan bak agar 

produk yang 

dihasilkan sesuai 

pesanan.  

SS. Pemilik 

mengarahkan 

kami dalam 

membuat 

produk 

pesanan agar 

sesuai.  

S. Pemilik 

menginginkan 

hasil yang 

bagus.  

SS. Pemilik 

menginginkan 

hasil bagus untuk 

semua produknya.  
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b. Dapat bergaul 

dengan orang lain 

 

(Ramah dengan 

orang lain dengan 

tujuan hal pemasaran 

produk).  

S. Saya tipe orang 

yang mudah 

bergaul dengan 

siapa saja, karena 

bagi saya 

pergaulan itu 

penting bagi 

seorang 

wirausaha).  

SS. Pemilik 

sangat ramah 

ke semua 

orang 

disekitarnya. 

S. Pemilik 

sopan dan 

ramah sehingga 

mudah 

beradaptasi. 

SS. Terbuka 

terhadap ide dan 

pendapat orang. 

Hal itu juga 

berlaku buat kami 

sebagai 

karyawan.  

c. Menanggapi 

saran-saran dan 

kritik 

 

(Menerima saran dan 

kritik orang lain 

untuk desain 

produk).  

S. Kritik dan 

saran dari orang 

lain perlu 

diterima dengan 

baik untuk 

keberlangsungan 

usaha saya.  

SS. Pemilik 

terbuka 

terhadap ide 

dan pendapat 

orang. Hal 

tersebut juga 

berlaku bagi 

karyawan.  

S. Pemilik 

memperbolehka

n memberi 

pendapat bila 

merasa tidak 

sesuai dengan 

yang dipikirkan. 

SS. Saran dan 

kritikan diterima 

baik oleh pemilik. 

5. Keorisinilan 

a. Inovatif dan 

kreatif 

 

(Mempunyai ide-ide 

yang kreatif untuk 

setiap produknya).  

S. Saat membuat 

produk, ide-ide 

didapatkan entah 

itu datang dari 

diri sendiri, 

internet atau 

majalah, biasanya 

langsung saya 

aplikasikan 

konsepnya 

kedalam produk 

handmade 

tersebut.  

S. Produk 

handmade 

pemilik 

menurut saya 

bagus dan 

unik.  

SS. Walaupun 

handmade, 

tetapi barang 

yang diproduksi 

desainnya 

sangat bagus.  

S. Ide dari 

pemilik sangat 

kreatif. Semua 

produknya 

elegan.  

b. Fleksibel 

 

(Mudah beradaptasi 

dengan 

perkembangan 

jaman) 

SS. Saya 

merupakan salah 

satu individu 

yang mau belajar 

untuk mengikuti 

perkembangan 

teknologi dengan 

baik).  

S. Pemilik 

mudah 

beradaptasi 

perkembangan 

jaman. Pemilik 

memasarkan 

produknya 

lewat  

S. Pemilik mau 

mengikuti 

teknologi.  

S. Pemilik 

mengikuti dengan 

baik teknologi 

tersebut.  
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c. Punya banyak 

sumber  

 

(Berlangganan 

majalah fashion 

yang dijadikan 

kelengkapan sumber 

inspirasi).  

S. Sumber 

kelengkapan 

insipirasi 

terkadang saya 

dapatkan dari 

internet atau 

majalah. 

S. Pemilik 

mencari ide 

dari mana saja. 

S. Pemilik 

melihat majalah 

untuk paduan 

selera 

masyarakat 

seperti apa yang 

sedang 

ngetrend. 

S. Pemilik 

mencari ide-ide 

juga dari majalah.  

d.Serba bisa  

 

(Pengusaha yang 

serba bisa dalam hal 

mendesain produk 

handmade sesuai 

permintaan 

pelanggan).  

S. Saya sebisa 

mungkin 

menerima 

permintaan 

pelanggan, 

khususnya terkait 

desain produk 

yang akan dibuat 

agar sesuai, 

seperti 

penambahan 

aksesoris.  

S. Biasanya 

pemilik akan 

mengiyakan 

apa saja 

permintaan 

pesanan.  

S. Pemilik bisa 

mendesain dan 

hasilnya 

diterima dengan 

baik oleh para 

pembeli. 

Pembeli jarang 

ada yang protes.  

S. Permintaan 

pesanan diiyakan 

pemilik.  

e. Mengetahui 

banyak 

 

(Pengusaha yang 

mengetahui 

wawasan secara 

umum).  

S. Saya 

mengetahui, 

seperti wawasan 

dalam hal produk 

handmade 

(bahan-bahan, 

aksesoris, desain) 

saya pelajari dari 

berbagai sumber 

internet atau 

majalah, saran 

dan kritik orang 

lain.  

S. Pemilik 

mengusahakan 

agar bahan 

yang 

digunakan 

nyaman 

dipakai.  

S. Pemilik 

pengusaha 

handmade yang 

tidak kalah 

dengan penjual 

serupa. Beliau 

tahu produknya 

harus nyaman 

saat dipakai.  

S. Pemilik tahu 

tipe bahan yang 

digunakan.  

6. Berorientasi ke masa depan 

a. Pandangan ke 

depan perseptif  

 

(Memiliki tujuan 

yang jelas terkait 

usaha yang dijalani).  

 

SS. Saya 

memiliki 

pandangan ke 

depan usaha ini 

tidak sia-sia, saya 

ingin membuka 

toko. 

S. Pemilik 

ingin usahanya 

menjadi lebih 

besar. 

S. Pemilik 

mempunyai 

harapan agar 

usahanya besar. 

S. Pemilik ingin 

usahanya semakin 

besar lagi.  
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LAMPIRAN 4 

TABULASI DATA ATAS JAWABAN RESPONDEN  

 

No Nama Usia Lama Pendidikan VARIABEL  

Usaha Bekerja 

PERCAYA DIRI 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 Vienna Arrienda 28 th 7 th  S.E 4 5 5 5 

2  Udin Fajar 30 th  4 th SMA 4 4 5 4 

3 Saputra 29 th  4 th SMA 5 5 5 4 

4 Arif Wibowo 27 th  3 th SMP 5 5 5 5 

  

BERORIENTASIKAN TUGAS 

DAN HASIL 

 

Q 

1 

Q 

2 

Q

3 

Q

4 

Q 

5 

Q

6 

Q 

7 

1 Vienna Arrienda 28 th 7 th  S.E 5 5 5 4 5 5 4 

2 Udin Fajar 30 th  4 th SMA 5 5 5 5 4 4 4 

3 Saputra 29 th  4 th SMA 5 5 4 4 5 5 4 

4 Arif Wibowo 27 th  3 th SMP 4 4 5 5 5 4 4 

  

PENGAMBIL RISIKO 

Q1 Q2 

1 Vienna Arrienda 28 th 7 th  S.E 5 4 

2 Udin Fajar 30 th  4 th SMA 5 5 

3 Saputra 29 th  4 th SMA 4 4 

4 Arif Wibowo 27 th  3 th SMP 4 4 
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KEPEMIMPINAN  

Q1 Q2 Q3 

1 Vienna Arrienda 28 th 7 th  S.E 4 4 4 

2 Udin Fajar 30 th  4 th SMA 5 5 5 

3 Saputra 29 th  4 th SMA 4 4 4 

4 Arif Wibowo 27 th  3 th SMP 5 5 5 

  

KEORISINILAN 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

1 Vienna Arrienda 28 th 7 th  S.E 4 5 4 4 4 

2 Udin Fajar 30 th  4 th SMA 4 5 4 4 4 

3 Saputra 29 th  4 th SMA 5 4 4 4 4 

4 Arif Wibowo 27 th  3 th SMP 4 4 4 4 4 

  

BERORIENTASI KE MASA 

DEPAN 

 

Q1 

1 Vienna Arrienda 28 th 7 th  S.E 5 

2 Udin Fajar 30 th  4 th SMA 4 

3 Saputra 29 th  4 th SMA 4 

4 Arif Wibowo 27 th  3 th SMP 4 

 

 

 

 


