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LAMPIRAN  

KUESIONER KARAKTERISTIK WIRAUSAHA BUBUR KACANG HIJAU 

 

Kuesioner ini ditujukan kepada Bapak/Ibu untuk ketersediannya mengisi  

pernyataan/pertanyaan yang sudah tersedia. Dimohon kuesioner dapat diisi sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu. Pernyataan/Pertanyaan dalam kuesioner berkaitan 

dengan Karakteristik entrepreneur penjual bubur kacang hijau yang ada di 
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UNDIP. Peneliti berharap bapak/ibu menjawab dengan jujur, karena hasil dari 

jawaban akan digunakan sebagai data skripsi. Peneliti mengucapkan Terima Kasih 

atas bersedianya Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. 

Identitas Responden  

Nama   : 

Jenis Kelamin  :  a.Laki-laki  b.perempuan 

Umur   :  a. 25-35 Tahun   b. 36-45 Tahun  c. 46-55 Tahun   

        d. lebih 55 Tahun 

 Pendidikan Terakhir :  

Asal Kota  : 

Lama Usaha  : a. 1-5 Tahun  b. 6-10 Tahun   c.11-15 Tahun   

  d. 16-20 Tahun 

  e. Lebih 20Tahun 

I. Petunjuk Pengisian 

1. Mohon isi jawaban Anda dengan  mencentang ( √ ) pada bagian kolom 

Alternatif Jawaban yang sesuai dengan diri Anda. 

2. Setelah mengisi kuesioner ini dapat dikembalikan kepada peneliti. 

3. Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor : 

a. STS     = Sangat Tidak Setuju ( 1 ) 

b. TS        = Tidak Setuju  ( 2 ) 

c. Netral   = Netral ( 3 ) 

d. S           = Setuju ( 4 ) 

e. SS        = Sangat Setuju ( 5 ) 

 

Administrative Entrepreneurs ( Wirausaha Handal ) 

NO. PERNYATAAN Alternative jawaban  

SS S N TS STS 

1 a. Usaha bubur kacang hijau ini berjalan dengan 

baik.  

     

 Jelaskan dan berikan contoh 
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 b. Saya optimis usaha bubur kacang hijau ini 

berkembang. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

2. a. Saya dapat menentukan lokasi baru untuk cabang 

bubur kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Saya memberikan harga yang dapat terjangkau 

oleh semua golongan masyarakat. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

3. a. Saya segera menyajikan pesanan dari konsumen.      

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Saya bekerja sehari lebih dari 8 jam.      

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

4. a. Saya mendapatkan potongan harga setiap 

pembelian dalam jumlah besar. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Saya mengetahui mutu/kualitas bahan baku dari 

pemasok. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

5. a. Saya selalu tepat waktu dalam membuka jam 

operasional usaha bubur kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Saya mempunyai target penjualan setiap 6 bulan 

sekali. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

6. a. Saya selalu semangat untuk mengembangkan 

usaha bubur kacang hijau karena usaha ini 

merupakan penghasilan hari-hari.  
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Innovative Entrepreneurs (Wirausaha Tangguh dan Unggul 

Kualifikasi Wirausaha Tangguh : 

NO. PERNYATAAN Alternative jawaban  

SS S N TS STS 

1. a. Saya mempunyai rencana jangka panjang untuk 

usaha ini. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Saya selalu berpikir positif dalam menjalankan 

usaha bubur kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Menyelesaikan konflik dengan pemasok secara 

musyawarah. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

7. a. Saya dapat bekerja sama dengan karyawan dalam 

mengembangkan usaha 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Saya memberikan dukungan kepada karyawan 

untuk bekerja lebih baik. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

8. a. Saya menjalin kerjasama dengan umkm/ 

perseorangan yang menitipkan jajanan/snack di 

warung bubur kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Saya bekerjasama dengan bank atau koperasi 

untuk penambahan modal. 

     

          Jelaskan dan berikan contoh 
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 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

2. a. Saya melengkapi fasilitas (toilet, Tv,) diwarung 

bubur kacang hijau untuk kenyamanan konsumen. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b.  Saya menjaga mutu/kualitas rasa pada makanan 

ataupun minuman yang ada diwarung bubur kacang 

hijau.  

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

3. a. Saya dapat mengelola seluruh sumber daya 

(Manusia, Keuangan, Manajemen) yang dimilikki 

dengan baik. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

4. a. Saya selalu bertanggung jawab atas perbuatan yang 

diambil atas dasar keputusan pribadi. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Saya Memperoleh pasar lebih luas.      

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 

 

Kualifikasi Wirausaha Unggul 

NO. PERNYATAAN Alternative jawaban 

SS S N TS STS 

1. a. Saya menyukai tantangan dalam usaha untuk 

pembelajaran agar lebih maju. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

2. a. Saya menjalin hubungan baik dengan semua anggota 

di dalam paguyuban Bubur Kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 
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3. a. Saya dapat mengatur penjadwalan kerja karyawan 

dengan tepat. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

4. a. Saya menambah menu baru di warung burjo.      

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Saya tidak takut untuk gagal dalam bereksperimen 

membuat menu baru. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

5. a. Saya tidak mudah puas dengan keberhasilan yang 

sudah tercapai saat ini. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Saya menjaga reputasi usaha bubur kacang hijau.      

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

KUESIONER KARAKTERISTIK WIRAUSAHA BUBUR KACANG HIJAU  

UNTUK KARYAWAN. 

Kuesioner ini ditujukan kepada Bapak/Ibu untuk ketersediannya mengisi  

pernyataan/pertanyaan yang sudah tersedia. Dimohon kuesioner dapat diisi sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu. Pernyataan/Pertanyaan dalam kuesioner berkaitan 

dengan Karakteristik entrepreneur penjual bubur kacang hijau yang ada di 

UNDIP. Peneliti berharap bapak/ibu menjawab dengan jujur, karena hasil dari 

jawaban akan digunakan sebagai data skripsi. Peneliti mengucapkan Terima Kasih 

atas bersedianya Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. 
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II. Identitas Responden  

Nama   : 

Jenis Kelamin  :  a.Laki-laki  b.perempuan 

Umur   :  a. 17-20 Tahun   b. 21-24 Tahun  c. 25-28 Tahun  

   d. Lebih 28 tahun  

Asal Kota  : 

Lama bekerja  : a. 1-3 Tahun  b. 4-7 Tahun   c.8-11 Tahun   

 d. lebih 11 Tahun 

III. Petunjuk Pengisian 

 

4. Mohon isi jawaban Anda dengan  mencentang ( √ ) pada bagian kolom 

Alternatif Jawaban yang sesuai dengan diri Anda. 

5. Setelah mengisi kuesioner ini dapat dikembalikan kepada peneliti. 

6. Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor : 

f. STS     = Sangat Tidak Setuju ( 1 ) 

g. TS        = Tidak Setuju  ( 2 ) 

h. Netral   = Netral ( 3 ) 

i. S           = Setuju ( 4 ) 

j. SS        = Sangat Setuju ( 5 ) 

 

 

 

Administrative Entrepreneurs ( Wirausaha Handal ) 

NO. PERNYATAAN Alternative jawaban  

SS S N TS STS 

1 a. Pemilik warung dapat menjalankan usaha bubur 

kacang hijau dengan baik.  

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Pemilik warung seorang yang optimis.      

 Jelaskan dan berikan contoh 
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2. a. Pemilik Warung Dapat menangkap peluang usaha 

untuk membuka cabang baru. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Pemilk warung membuat harga yang terjangkau 

oleh semua kalangan masyarakat. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

3. a. Pemilik Warung segera menyajikan pesanan dari 

konsumen. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Pemilik Warung sehari bekerja lebih dari 8jam.      

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

4. a. Pemilik Warung mendapatkan potongan harga 

setiap pembelian dalam jumlah besar. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Pemilik warung mengetahui mutu bahan baku dari 

pemasok. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

5. a. Pemilik Warung orang yang disiplin dalam 

membuka dan menutup jam berjualan warung 

bubur kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Pemilik warung mempunyai target dalam kurun 

waktu 6 bulan. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

6. a. Pemilik warung selalu semangat untuk 

mengembangkan usaha bubur kacang hijau karena 

usaha ini merupakan penghasilan hari-hari.  

     

 Jelaskan dan berikan contoh 
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Innovative Entrepreneurs (Wirausaha Tangguh dan Unggul) 

Kualifikasi Wirausaha Tangguh : 

NO. PERNYATAAN Alternative jawaban  

SS S N TS STS 

1. a. Pemilik Warung mempunyai rencana jangka 

panjang untuk usaha ini. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Pemilik Warung selalu berpikir positif dalam 

menjalankan usaha bubur kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 

 b. Pemilik Warung dapat Menyelesaikan konflik 

dengan pemasok secara musyawarah. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

7. a. Pemilik Warung dapat bekerja sama dengan 

karyawan dalam mengembangkan usaha bubur 

kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 b. Pemilik Warung mendukung kinerja karyawan 

untuk bekerja lebih baik. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

8. a. Pemilik Warung mempunyai kerjasama dengan 

umkm/perseorangan yang menitipkan 

jajanan/snack di warung bubur kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Pemilik Warung bekerjasama dengan bank atau 

koperasi untuk penambahan modal. 

     

          Jelaskan dan berikan contoh 
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2. a. Pemilik Warung melengkapi fasilitas (toilet, tv) 

yang ada diwarung burjo. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b.  Pemilik Warung menjaga mutu/kualitas rasa pada 

makanan ataupun minuman yang ada diwarung 

bubur kacang hijau.  

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

3. a. Pemilik Warung dapat mengelola seluruh sumber 

daya (Manusia, Keuangan, Manajemen) yang 

dimilikki dengan baik. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

4. a. Pemilik Warung seorang yang bertanggung jawab 

atas perbuatan yang diambil atas dasar keputusan 

pribadi. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Pemilik Warung mempunyai pemikiran tentang 

Memperoleh pasar lebih luas. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 

Kualifikasi Wirausaha Unggul 

NO. PERNYATAAN Alternative jawaban 

SS S N TS STS 

1. a. Pemilik Warung menyukai tantangan dalam usaha 

untuk pembelajaran agar lebih maju. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

2. a. Pemilik Warung menjalin hubungan baik dengan 

semua anggota di dalam paguyuban Bubur Kacang 

hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

3. a. Pemilik Warung dapat mengatur penjadwalan kerja 

karyawan dengan tepat. 
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 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

4. a. Pemilik Warung menambah menu baru di warung 

burjo. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Pemilik Warung seorang yang tidak takut gagal untuk 

bereksperimen menemukan makanan baru. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

5. a. Pemilik Warung tidak mudah puas dengan 

keberhasilan yang sudah tercapai saat ini. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

     

 b. Pemilik Warung sangat menjaga reputasi baik usaha 

bubur kacang hijau. 

     

 Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Pemilik dan Karyawan Warung Bubur 

Kacang Hijau Di Sekitar Kampus Universitas Diponegoro Semarang. Wirausaha 

Handal (Administrative Entrepreneurs). 

pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik burjo 

Usaha burjo 

berjalan dengan 

baik 

Usaha burjo berjalan dengan baik ditandai dengan Membuka 

warung burjo setiap hari, terjadi perputaran uang, 

mendapatkan pengalaman dalam berinteraksi sama 

konsumen. 
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Variabel : Memilikki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi. 

 Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

 

  Hasil Wawancara responden karyawan burjo  

 

 

 

 

 

Variabel : Mau mencari dan menangkap peluang usaha  

  Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

Saya Optimis 

usaha burjo 

berkembang 

Saya Optimis usaha burjo berkembang ditandai dengan 

adanya penghasilan yang besar, sudah adanya konsumen 

karena dekat dengan kampus. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Kayawan Burjo 

Pemilik warung dapat 

menjalankan Usaha 

burjo berjalan dengan 

baik 

Pemilik membuka warung setiap hari dan ramai dan 

pemilik berinteraksi langsung  dengan konsumen setiap 

hari. 

Pemilik warung 

seorang yang Optimis. 

Pemilik warung optimis ditandai dengan penghasilan 

yang didapatkan setiap hari. 

Pernyataan  Hasil wawancara 

Pemilik burjo 

Saya dapat menentukan 

lokasi baru untuk cabang 

burjo. 

 

 

Saya dapat menentukan lokasi baru untuk 

cabang burjo dengan melihat lingkungan 

disekitar lokasi kampus yang dekat dengan 
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Hasil wawancara responden karyawan burjo 

 

Variabel Mau bekerja keras dan tekun dalam menjalankan usaha 

  Hasil Wawancara responden pemilik warung burjo  

 

 Hasil Wawancara responden karyawan burjo  

kost-kostan,dan dipemukiman padat penduduk. 

 

Saya memberikan harga 

yang terjangkau oleh semua 

golongan masyarakat. 

  

memberikan harga minuman dari 2.000, dan 

harga makanan dari 4.000-15.000. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Kayawan Burjo 

Pemilik Warung dapat 

menentukan lokasi baru untuk 

cabang burjo. 

Pemilik warung berlokasi didekat lingkungan padat 

penduduk dan kost mahasiswa. 

Pemilik Warung memberikan 

harga yang terjangkau oleh 

semua golongan masyarakat. 

Pemilik warung memberikan harga 2.000-15.000 

untuk menu diburjo. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya segera 

menyajikan pesanan 

dari konsumen 

Saya langsung menyajikan minuman ataupun makanan 

sesuai pesanan konsumen agar dapat menyajikan 

pesanan konsumen yang lain 

Saya bekerja sehari 

lebih 8 jam. 

Saya sehari bekerja bisa mencapai 12 jam dengan 

melakukan pekerjaan membuat adonan, melayani 

konsumen dan merekap keuangan. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung segera 

menyajikan pesanan 

dari konsumen 

Pemilik Warung langsung menyajikan minuman ataupun 

makanan sesuai pesanan konsumen agar dapat menyajikan 

pesanan konsumen yang lain 

Pemilik Warung  

bekerja sehari lebih 8 

jam. 

Pemilik warung sehari bekerja bisa mencapai 12 jam dengan 

melakukan pekerjaan dan memantau karyawan. 
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Variabel Mampu berkomunikasi dan musyawarah dengan pemasok 

 Hasil wawancara pemilik warung burjo 

 

Hasil Wawancara responden karyawan burjo  

Variabel menangani usaha dengan terencana dan disiplin 

 Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

 

 Hasil wawancara responden karyawan burjo 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya mendapatkan 

potongan harga setiap 

pembelian dalam jumlah 

besar. 

Saya tidak mendapatkan potongan harga, tetapi 

mendapatkan gratis pengiriman ke warung. 

Saya mengetahui mutu 

bahan baku dari penasok. 

Saya mengetahui mutu bahan baku dari pemasok seperti 

melihat kadarluasa dan kemasan untuk produk cepat saji, 

melihat fisik sayur yang segar dari warnanya,kemudian 

telur yang tidak busuk. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung dapat 

berkomunikasi dengan 

pemasok untuk 

potongan harga. 

Pemilik Warung tidak mendapatkan potongan harga, hanya 

mendapatkan ongkos kirim bahan baku ke warung. 

Pemilik Warung  

menjaga mutu bahan 

baku dari pemasok. 

Pemilik warung menjaga mutu bahan baku dengan melihat 

tanggal kadarluasa produk cepat saji dan kesegaran bahan 

baku. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya selalu tepat waktu 

membuka jam 

operasional usaha burjo. 

Saya membuka warung burjo tepat pukul 06.00 setiap hari. 

Untuk mempersiapkan segala bahan baku yang akan 

diolah.  

Saya mempunyai target 

penjualan setiap 6 bulan 

sekali. 

Saya tidak mempunyai target penjualan, karena rejeki 

sudah ada yang mengatur. 
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Variabel Mecintai kegiatan usahanya serta lugas dan tangguh tetapi luwes 

dalam melindunginya. 

 Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

Hasil wawancara responden karyawan burjo 

 

Variabel Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan 

kapasitas perusahaan dengan memotivasu orang lain. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung 

seorang yang disiplin 

dalam membuka dan 

menutup jam berjualan 

warung burjo. 

Pemilik Warung membuka warung burjo selalu jam 06.00. 

Pemilik Warung  

seorang pembuat target 

dalam kurun wajtu 

tertentu. 

Pemilik warung tidak menargetkan penjualan kepada 

karyawan. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya selalu semangat 

untuk mengembangkan 

usaha burjo karena usaha 

ini merupakan penghasilan 

sehari-hari. 

Saya semangat untuk mengembangkan usaha burjo ini, 

karena penghasilan utama saya bersumber dari usaha 

burjo dan tidak ada penghasilan lainnya. 

Saya menyelesaikan 

konflik dengan pemasok 

secara musyawarah. 

Saya menyelesaikan konflik dengan pemasok melalui 

cara berbicara baik-baik dan tidak emosi.   

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung selalu semangat 

untuk mengembangkan usaha 

burjo karena usaha ini 

merupakan penghasilan sehari-

hari. 

Pemilik Warung semangat mengembangkan usaha 

burjo, karena penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari bersumber dari usaha burjo. 

Pemilik Warung dapat  

menyelesaikan konflik dengan 

pemasok secara musyawarah 

Pemilik warung menyelesaikan konflik yang terjadi 

dengan cara musyawarah berbicara baik-baik. 
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 Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

 

 Hasil wawancara responden karyawan burjo 

Variabel Berusaha  mengenal dan  mengendalikan lingkungan serta  

menggalang  kerjasama  yang  saling  menguntungkan 

 Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

 

 Hasil wawancara responden karyawan burjo 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya dapat bekerja sama dengan 

karyawan dalam 

mengembangkan usaha burjo 

Saya bekerja sama dengan karyawan dalam bentuk 

pekerjaan seperti bergantian bagian dapur, 

membereskan meja kotor, dan mempersiapkan 

pesanan konsumen. 

Saya memberikan dukungan 

kepada karyawan untuk bekerja 

lebih baik 

Saya memberikan dukungan kepada karyawan 

dengan memotivasi karyawan agar tidak malas 

bekerja, memberikan contoh yang baik kepada 

karyawan, memberikan bonus apabila rajin bekerja. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung dapat bekerja 

sama dengan karyawan dalam 

mengembangkan usaha burjo 

Pemilik Warung dapat berkoordinasi dengan 

karyawan pada saat bekerja seperti menyeiapkan 

pesanan konsumen, bergantian dibagian dapur, 

mempercayakan untuk mengelola.  

Pemilik Warung mendukung 

kinerja karyawan untuk bekerja 

lebih baik 

Pemilik warung memberikan motivasi kepada 

karyawan pada saat bekerja agar tidak malas, 

memberikan contoh yang baik agar ditiru , rajin 

mendukung pekerjaan karyawan. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya menjalin kerjasama dengan 

umkm/perseorangan yang 

menitipkan jajanan/snack 

diwarung burjo. 

Saya bekerja sama dengan umkm/perseorangan 

seperti penjual kerupuk, telur asin, emping, 

makaroni, dan pisang cokelat untuk melengkapi 

jajanan diwarung burjo walaupun untung dibagi dua 

Saya bekerjasama dengan 

bank/koperasi untuk 

penambahan modal. 

Saya tidak bekerjasama dengan bank/koperasi 

untuk menambah modal, karena modal usaha 

berasal dari kerjasama dengan saudara ataupun 

dengan teman dekat. 
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Rekap Data Hasil Wawancara Pemilik dan Karyawan Warung Bubur Kacang 

Hijau Di Sekitar Kampus Universitas Diponegoro Semarang. Wirausaha Tangguh 

dan Wirausaha Unggul (Innovative Entrepreneurs). 

a. Wirausaha Tangguh  

Variabel berpikir dan bertindak stratejik 

 Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

  

  Hasil wawancara responden karyawan burjo 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan  Burjo 

Pemilik warung menjalin 

kerjasama dengan 

umkm/perseorangan yang 

menitipkan jajanan/snack 

diwarung burjo. 

Pemilik warung bekerjasama dengan 

umkm/perseorangan yang menitipkan snack 

diwarung burjo, seperti emping, kerupuk, pisang 

cokelat. 

Pemilik warung bekerjasama 

dengan bank/koperasi. 

Pemilik warung tidak bekerja sama dengan 

bank/koperasi. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya mempunyai rencana 

jangka panjang untuk usaha 

burjo. 

Saya mempunyai rencana jangka panjang yaitu 

memperluas warung burjo, membuka cabang 

ditempat lain, memperbanyak membuka lapangan 

pekerjaan untuk saudara dikampung halaman. 

Saya selalau berpikir positif 

dalam menjalankan usaha burjo. 

Saya tidak  selalu berpikir positif karena ada 

saatnya lepas kontrol, menjalani yang ada. 
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Variabel selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan berbagai  

keunggulan dalam memuaskan konsumen (TQC)   

Hasil wawancara responden pemilik warung burjo  

 

  Hasil wawancara responden karyawan burjo 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung mempunyai 

rencana jangka panjang untuk 

usaha burjo. 

Pemilik warung akan merenovasi warung burjo 

dengan memperluas warung,ingin memperkerjakan 

lebih banyak karyawan. 

Pemilik warung selalu berpikir 

positif dalam menjalankan usaha 

burjo. 

Pemilik warung selain berpikir positif juga sabar, 

pantang menyerah, memberikan motivasi kepada 

karyawan 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya melengkapi fasilitas (Tv, 

toilet) diwarung burjo untuk 

kenyamanan konsumen 

 

 

Saya melengkapai fasilitas yang ada dan 

mengutamakan pelayanan dalam menghidangkan 

pesanan konsumen dengan cepat dan menjaga 

kebersihan tempat burjo. 

Saya menjaga mutu/kualitas rasa 

pada makanan ataupu minuman 

yang ada diwarung burjo. 

Saya menjaga mutu dengan melihat tanggal kadarluasa 

produk yang dijual, memasak makanan menggunakan 

bahan baku yang segar dan menjaga kebersihan dapur. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 
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Variabel berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan (dan pengusahanya) serta meningkatkan kemampuan dengan 

sistem pengendalian intern 

Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

  

Hasil wawancara responden karyawan burjo 

 

Variabel Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan 

perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta 

pemupukan permodalaan. 

Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

Pemilik warung mengutamakan 

kenyamanan konsumen 

Pemilik warung melengkapi fasilitas dengan 

memberikan tv dan menyediakan toilet, kemudian 

menjaga kebersihan warung dan memberikan 

pelayanan yang terbaik. 

Pemilik Warung menjaga 

mutu/kualitas rasa pada 

makanan/minuman yang ada 

diwarung burjo. 

Pemilik warung selalu mengecek kadarluasa pada 

produk instan, menjaga bahan baku yang digunakan, 

dan membuat pesanan dengan bahan baku yang baik. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya dapat  mengelola seluruh 

sumber daya (Manusia, 

Keuangan, Manajemen) yang 

dimilikki. 

Saya dapat mengelola Sumber daya yang dimilikki 

seperti mengatur karyawan, merekap penjualan 

setiap hari, memberikan gaji ke karyawan. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung dapat 

mengelola seluruh sumber daya 

(Manusia, Keuangan, 

Manajemen) yang dimilikki. 

Pemilik warung dapat mengatur pekerjaan 

karyawan, memberikan gaji kepada karyawan. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 
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  Hasil wawancara responden karyawan burjo 

 

 

b. Wirausaha Unggul 

Variabel berani mengambil risiko 

Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

 

  Hasil wawancara responden karyawan burjo 

Saya selalu bertanggung jawab 

atas perbuatan yang diambil atas 

keputusan pribadi. 

Saya bertanggung jawab atas perbuatan yang 

diambil seperti memindahkan shift kerja karyawan, 

memberhentikan karyawan, kerjasama dengan 

umkm/perseorangan sncak. 

Saya memperolah pasar lebih 

luas. 

Saya memperoleh konsumen tidak hanya dari 

mahasiswa, tetapi dari karyawan, penduduk sekitar 

dan supir taksi. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung seorang yang 

bertanggung jawab atas 

perbuatan yang diambil atas 

dasar keputusan pribadi. 

Pemilik warung mengambil keputusan pribadi 

dalam hal mengatur jam kerja karyawan, 

memberhentikan karyawan, dan pemberian bonus 

atas karyawan 

Pemilik warung mempunyai 

pemikiran tentang memperoleh 

pasar lebih luas. 

Pemilik warung mendapatkn pangsa pasar yang 

luas. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya menyukai tantangan dalam 

usaha untuk pembelajaran lebih 

maju 

tantangan saya adalah membuka cabang burjo, 

membuat inovasi menu baru diwarung burjo. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung menyukai 

tantangan dalam usaha untuk 

pembelajaran agar lebih maju. 

Tantangan pemilik warung adalah membuka cabang 

burjo baru dan mencoba masakan baru untuk 

hidangan diwarung burjo. 
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Variabel Selalu mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih untuk 

langganan, pemilik, pemasok, SDM, bangsa, dan negara 

Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

  

Hasil wawancara responden karyawan burjo 

 

Variabel Antisipatif terhadap perubahan akomodatif terhadap lingkungan 

Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

 

  Hasil wawancara responden karyawan burjo 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya menjalin hubungan baik 

dengan semua anggota di dalam 

peguyuban bubur kacang hijau. 

Saya selalu menjalin hubungan baik antar pemilik 

warung burjo, tetapi saya tidak ikut dalam 

paguyuban kacang hijau di sekitar kampus undip. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung menjalin 

hubungan yang baik dengan 

semua anggota didalam 

paguyuban burjo. 

Pemilik warung tidak mengikuti paguyuban burjo, 

tetapi menjalin hubungan baik antara pemilik 

warunng burjo lain. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya dapat mengatur 

penjadwalan kerja karyawan 

dengan tepat 

 Saya mengatur jadwal karyawan setiap hari ada 2-3 

orang karyawan yang bekerja dengan pembagian 

shift pagi dan shift sore. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 
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Variabel  Kreatif 

Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

 

  Hasil wawancara responden karyawan burjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik warung dapat mengatur 

penjadwalan kerja karyawan 

dengan tepat. 

Pemilik warung mengatur setiap shift karyawan 

dalam sehari yag terbagi menjadi shift pagi dan 

shift sore, setiap shift ada 2-3 orang karyawan 

untuk bekerja.  

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya menambah menu baru 

diwarung burjo 

Saya menambah menu baru dengan menu yang 

sudah ada, jadi mengembangkan menu yang sudah 

ada. 

Saya tidak takut untuk gagal 

dalam bereksperimen membuat 

menu baru. 

Saya mencoba bereksperimen dengan menu yang 

sudah ada jadi menambahkan varian isi pada menu. 

Dan mencoaba beberapa menu baru. 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung seorang yang 

kreatif 

Pemilik warung seoarang yang kreatid ditunjukkan 

dengan konsep warung burjo yang baru, 

mengembangkan menu baru. 

Pemilik warung seorang yang 

berani untuk bereksperimen 

menemukan makanan baru. 

Pemilik warung pernah bereksperimen menu baru 

yaitu nasi magelangan ruwet sosis, telur asin 

smoked, bubur ayam sunda. 
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Variabel Berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui 

investasi baru diberbagai bidang 

Hasil wawancara responden pemilik warung burjo 

 

  Hasil wawancara responden karyawan burjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan Hasil wawancara 

Pemilik Burjo 

Saya tidak mudah puas dengan 

keberhasilan yang sudah 

tercapai saat ini 

Saya masih ingin membuka cabang lagi dan lebih 

maju.  

Saya menjaga reputasi usaha 

burjo. 

Saya selalu menjaga hubungan baik dengan 

konsumen, pemasok, dan masyarakat sekitar 

Pernyataan Hasil wawancara 

Karyawan Burjo 

Pemilik warung tidak mudah 

puas dengan keberhasilan yang 

sudh tercapai saat ini. 

Pemilik warung masih ingin membuka cabang burjo 

dan memperluas warung burjo yang sudah ada. 

Pemilik warung sangat menjaga 

reputasi baik usaha burjo. 

Pemilik warung berhasil menjaga reputasi burjo 

yang ditandai hubungan baik dengan masyarakt 

sekitar, konsumen, dan pemasok. 
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