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Lampiran 1 

Panduan Wawancara Pemilik PT. Sinar Dunia 

Nama Responden                     : ............................................................      

Jenis Kelamin          : ............................................................      

Usia                                         : ..................................................................      

Departemen                                         : ..................................................................      
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Silanglah ( X ) di jawaban yang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden! 

1. Dreams (Bervisi) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Saya memiliki visi dalam menjalankan perusahaan ini, Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  

2 Saya memiliki kemampuan dalam mewujudkan usaha selama ini,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  
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2. Decisiveness (Ketegasan) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 
Saya dapat cepat dan penuh perhitungan dalam mengambil keputusan ,Jelaskan dan beri 

contoh 
     

 Jawaban :  

2 
Jika ada masalah di Perusahaan, Saya dapat mengambil keputusan dengan tegas,Jelaskan dan 

beri contoh 
     

 Jawaban :  
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3. Doers (Pelaku) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Saya tipe orang yang tidak suka menunda pekerjaan,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  

2 
Saya dapat mengambil peluang yang ada untuk mengembangkan usaha,Jelaskan dan beri 

contoh 
     

 Jawaban :   
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4. Determination (Determinasi) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Saya melaksanakan pekerjaan dengan penuh perhatian ,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban : 

2 Saya selalu bertanggung jawab atas apa yang Anda kerjakan,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  

3 Saya tidak mudah menyerah dalam menghadapai rintangan,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :   
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5. Dedicationss (Dedikasi) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Saya mengutamakan waktu untuk bekerja,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :   

2 Saya bekerja tidak mengenal lelah dan bersedia untuk lembur,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :   
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6. Devotions (Pengabdian) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Saya melakukan pekerjaan ini dengan senang hati ,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :   

2 saya melakukan pekerjaan ini dengan penuh kesungguhan hati,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  
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7. Details (Ketelitian) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Saya selalu memperhatikan pekerjaan termasuk hal-hal yang terkecil,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  

2 Saya selalu memperhatikan semua aspek secara detail,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  
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8. Destiny (Takdir) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Saya  tidak suka bergantung pada orang lain,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban : . 

2 
Saya berani bertanggung jawab terhadap setiap hal yang saya lakukan,Jelaskan dan beri 

contoh 
     

 Jawaban :  
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9. Dollars (Uang) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Keberhasilan merupakan motivasi saya ,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  

2 Saya tidak mengutamakan kekayaan,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  
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10. Distributes (Distribusi Tugas) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

STS TS N S SS 

1 Saya memberikan tugas dan wewenang kepada karyawan,Jelaskan dan beri contoh      

 Jawaban :  

2 
Saya Sering memberikan kewenangan penuh pada pegawai kepercayaan,Jelaskan dan beri 

contoh 
     

 Jawaban :  
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Panduan Wawancara Karyawan PT. Sinar Dunia 

Nama Responden   :     

Jenis 

Kelamin           :     

Usia :     

Departemen :     
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Silanglah ( X ) di jawaban yang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden! 

1. 

Dreams 

(Bervisi) 

      

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony memiliki visi dalam menjalankan perusahaan 

ini,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban : 

2 
Bapak Tony memiliki kemampuan dalam mewujudkan usaha 

selama ini,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :  
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2. Decisiveness (Ketegasan) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony dapat dengan cepat dan penuh perhitungan dalam 

mengambil keputusan,Jelaskan dan beri contoh    
  

 Jawaban :  

2 
Bapak Tony dapat mengambil keputusan dengan tegas,Jelaskan 

dan beri contoh 
     

 Jawaban :   
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3. Doers (Pelaku) 

 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony tipe orang yang tidak suka menunda 

pekerjaan,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :  

2 
Bapak Tony dapat mengambil peluang yang ada untuk 

mengembangkan usaha,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban : 
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4. Determination (Determinasi) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony melaksanakan pekerjaan dengan penuh 

perhatian,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :  

2 
Bapak Tony selalu bertanggung jawab atas apa yang Bapak 

Tony kerjakan,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :  

3 
Bapak Tony tidak mudah menyerah dalam menghadapai 

rintangan,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :   
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5. Dedicationss (Dedikasi) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony mengutamakan waktu untuk bekerja,Jelaskan dan 

beri contoh 
     

 Jawaban :  

2 
Bapak Tony bekerja tidak mengenal lelah dan bersedia untuk 

lembur,jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :  
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6. Devotions (Pengabdian) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony melakukan pekerjaan dengan senang hati ,Jelaskan 

dan beri contoh 
     

 Jawaban :  

2 
Bapak Tony melakukan pekerjaan dengan penuh kesungguhan 

hati,jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :   
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7. Details (Ketelitian) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony selalu memperhatikan pekerjaan termasuk hal-hal 

yang terkecil,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban : 

2 
Bapak Tony selalu memperhatikan semua aspek secara 

detail,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :  
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8. Destiny (Takdir) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony tidak suka bergantung pada orang lain,jelaskan dan 

beri contoh 
     

 Jawaban :  

2 
Bapak Tony berani bertanggung jawab terhadap setiap hal yang 

Beliau lakukan,jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :  
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9. Dollars (Uang) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
keberhasilan merupakan motivasi utama Bapak Tony,jelaskan 

dan beri contoh 
     

 Jawaban : 

2 
Bapak Tony tidak mengutamakan kekayaan,Jelaskan dan beri 

contoh 
     

 Jawaban :  
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10. Distributes (Distribusi Tugas) 

No. Pertanyaan 

Nilai 

ST

S 
TS N S SS 

1 
Bapak Tony memberikan tugas dan wewenang kepada 

karyawan,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :   

2 
Bapak Tony  Sering memberikan kewenangan penuh pada 

pegawai kepercayaan,Jelaskan dan beri contoh 
     

 Jawaban :  
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

 

Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Dreams (mimpi) 

  

N

O 

KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DREAM1 SS > saya yakin setiap 

orang pasti memiliki visi 

bagi perusahaannya 

termasuk saya. visis saya 

jelas yaitu ingin 

membawa perusahaan jadi 

lebih baik dan 

menguntungkan bagi 

semua pihak 

Pak tony pasti punya visi 

yaitu inigin membawa 

perusahaan jadi lebih baik dan 

menguntungkan bagi semua 

pihak 

SS>Bapak Tony 

memiliki visi untuk 

membangun perusahaan 

ini menjadi maju dan 

karyawan menjadi 

makmur 

SSBapak tony tentu 

saja mempunyai 

visi . contoh : ingin 

memajukan 

perusahaan dan 

mensejahterakan 

karyawannya 

SS>Bapak Tony pasti 

punya visi yaitu : 

membangun perusahaan 

lebih baik lagi 

2 DREAM2 SS > saya merasa sudah 

cukup mampu, terbukti 

dari semakin 

meningkatnya loyalitas 

masyarakat terhadap 

brand kami 

Bapak tony mampu, terbukti 

dari semakin meningkatnya 

loyalitas masyarakat terhadap 

brand sinar dunia, penjualan 

tiap tahun juga alami 

peningkatan 

SS>Bapak Tony sangat 

mampu dalam 

mewujudkan usahanya, 

contoh menungkatnya 

brand di perusahaan dan 

penjualan meningkat 

setiap tahunnya 

SS>Bapak Tony 

mampu 

mewujudkan usaha 

beliau. contoh : 

menaikkan omset 

setiap bulannya 

SS>Saya rasa bapak 

Tony mampu, hal ini 

terbukti dengan 

meningkatnya loyalitas 

masyarakat dengan 

brand kami, karyawan 

juga makin sejahtera 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Decisiveness (Ketegasan) 

 

NO KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DECI1 SS > Setiap pemimpin 

harus dapat mengambil 

keputusan secara cepat 

dan tegas agar tidak salah 

langkah juga tepat sasaran 

S> Ya,selama ini Pak tony 

telah berhasil 

mewujudkannya,meski tidak 

dengan sangat cepat,namun 

beliau memutuskan semua 

dengan detail 

SS>Pak tony sangat cepat 

dalam mengambil keputusan 

. contoh bila ada masalah 

internal diperusahaan pak 

tony dengan cepat 

menyelesaikan 

S>ya.setiap 

pemimpin harus 

dapat mengambil 

keputusan cepat 

dan penuh 

perhitungan ,bila 

ada masalah 

diperusahan beliau 

menyelesaikan 

dengan baik 

SS> ya ,pemimpin itu 

harus dapat ambil 

keputusan dengan 

cepat dan tegas agar 

tidak salah langkah 

pak  Tony  telah 

melakukannya 

2 DECI2 SS >  dalam setiap 

perusahaan pasti timbul 

masalah, banyak contoh 

seperti maslaah antar 

karyawan  dan sebagainya 

sebagai pemimpin tidak 

hanya denganr dari satu 

sisi saja tapi keduanya 

SS> Pak tony tidak hanya 

mendengar dari satu sisi saja 

tapi dua-duanya dan juga 

memutuskan dengan sangat 

bijak 

SS>Pak tony mengambil 

keputusan dengan tegas 

.contoh pak tony tidak 

mudah ikut arus ,dan sangat 

percaya diri dalam 

mengambil keputusan,dan 

keputusan yang di ambil pak 

tony mutlak 

SS>Pak Tony 

selalu tegas 

contohnya : 

masalah karyawan 

dan 

sebagainya,beliau 

tidak hanya diam 

saja tapi memberi 

keputusan yang 

pasti dan tidak 

dapat diganti 

SS>ya , beliau orang 

yang tidak suka 

bertele-tele saat 

bertindak maupun saat 

membuat keputusan 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Doers (Pelaku) 

 

 

 

 

 

NO KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DOER1 SS > tidak karena bagi 

saya menunda pekerjaan 

hanya membuang waktu 

saja 

SS>Tidak sih.mungkin agar 

tidak buang waktu 

SS>Pak tony orang 

yang tidak suka 

membuang waktu ,pada 

saat kerja beliau tidak 

suka membuasng 

waktu,semua pekerjaan 

harus cepat 

N>saya kurang 

paham karena 

tidak satu 

ruangan dengan 

beliau 

SS>tidak,beliau bukan 

orang yang suka menunda 

pekerjaan 

2 DOER2 SS >  ya misalnya ada 

permintaan buku gambar 

lebih tebal, saya akan 

mulai memproduksinya 

karena itu peluang yang 

menarik 

SS> ya.selalu setiap ada 

permintaan baru pasti pak tony 

mulai memproduksinya 

N>saya kurang tahu 

,dikarenakan saya 

bekerja dibagian 

operasi 

SS>pernah ada 

permintaan 

buku gambar 

berisi tebal,Pak 

Tony produksi 

sesuai pesanan 

hal ini sangat 

tepat untuk 

peluang usaha 

SS> ya permintaan 

pesanan selali 

dipenuhinya,bila ada 

permintaan baru selalu 

dapat mengikuti 

permintaan pasar 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Determination (Determinasi) 

N

O 

KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DETE

R1 

SS >  harus tidak hanya asal 

kerja tapi sampai detailnya dari 

pemasaran sampai produksi 

SS>ya.Pak tony orang 

yang detail,rapi dan 

sangat teliti .apalagi 

soal pekerjaan 

SS>pak tony orang yang 

sangat perhatian kepada 

karyawannya contoh: bila 

ada karyawan yang 

kesusahan dalam keuangan 

beliau selalu ringan tangan 

SS> Pak Tony orang yang 

memperhatikan dengan 

detail yang berhubungan 

dengan usaha termasuk 

karyawannya 

SS> ya beliau adalah 

orang yang sangat detail 

dan teliti 

2 DETE

R2 

SS >  setiap keputusan yang 

saya ambil pasti saya sudah siap 

bertanggungjawab atas hal 

tersebut 

TS> tidak semua 

hal.contoh kebijakan 

peraturan 

perusahaan,dibuat 

bersama dengan beliau 

namun bila ada masalah 

dilempar kepersonalia 

SS> beliau selalu 

konsisten dalam hal 

bertanggung jawab contoh 

: ada masalah dikarenakan 

keputusan beliau,beliau 

akan bertanggung jawab 

100% 

SS>Beliau siap 

bertanggung jawab contoh 

saja mengenai kebijakan 

produksi baru meski ada 

potensi gagal beliau tetap 

maju dan bertanggung 

jawab penuh 

SS> ya setiap keputusan 

perusahaan selali ia sertai 

dengan tanggung jawab 

atas keputusannya 

3 

 

DETE

R3 

SS > saya selalu yakin bahwa 

setiap masalah pasti akan selesai 

sehingga tidak menyerah, contoh 

masalah pajak, setiap pengusaha 

pasti terusik dan pusing saat 

hadapi pajak, tapi saya yakin 

dapat menyelesaikan dengan 

baik dengan bantuan konsultan 

jadi setiap masalah pasti ada 

solusinya 

SS> saya tahu betul 

bapak.Tony tipe 

pemimpin yang tidak 

mudah 

menyerah,contoh: saat 

pesanaan menumpuk 

beliau tetap 

melaksanakan dengan 

semangat 

SS>pak tony orang yang 

selalu optimis dan selalu 

berusahaan apabila dia 

gagal beliau tidak mudah 

menyerah dan selalu 

berusahaa 

SS> beliau selalu yakin 

bahwa setiap masalh pasti 

ada jalan keluarnya contoh 

: pada pemasaran 

penjualan yang semakin 

menurun,beliau selalu 

berusaha dan tidak mudah 

menyerah memasarkan 

produknya 

SS>Pak Tony adalah 

orang yang positif.tidak 

sering mengeluh ketika 

ada masalah beliau senang 

menghadapinya 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Dedicationss (Dedikasi) 

 

 

 

 

NO KUES P K1 K2 K3 K4 

1 

 

 

 

 

 

DEDI1 SS > ya, karena ini adalah 

hal yang saya sukai,kerja 

adalah nomer satu demi 

kelancaran hidup 

STS> tidak bapak Tony juga 

menyempatkan untuk 

berlibur,mungkin manusiawi 

setiap orang butuh berlibur 

SS> Pak Tony selalu 

mengutamakan 

pekerjaan contoh : 

sering lupa makan 

siang saat bekerja 

SS>Selalu 

mengutamaka

n pekerjaan 

contoh:beliau 

selalu 

membahas 

pekerjaan 

tidak pernah 

hal lain 

SS> ya begitu ,agar 

usahanya tetap jalan 

mungkin 

2 DEDI2 SS >  bersedia karena ini 

semua demi kemajuan 

usaha saya 

N> saya kurang paham ,tidak 

terlalu dekat 

SS> ya beliau rela 

melembur dan buka 

perusahaan 24jam 

apabila pesanan 

sedang menumpuk 

SS> beliau 

selalu lembur 

ketika orderan 

barang / 

pesanan 

meningkat 

SS> ya buktinya beliau 

selalu pulang lebih 

malam dari kami 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Devotions (Pengabdian) 

 

NO KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DEVO1 SS > ya,saya lakukan dengan 

senang hati.kalau tidak 

senang,bekerja tidak akan ada 

hasilnya 

SS> yang mendorong 

keberhasilan bapak 

selama ini menurut saya 

adalah ketelitian,selalu 

tegas,target jelas 

SS>Pak Tony selalu 

melakukan 

pekerjaan dengan 

senang hati contoh : 

ramah terhadap 

karyawan dan 

mengingatkan 

karyawan untuk 

lebih berhati -hati 

SS> Pak Tony 

selalu 

melakukan 

pekerjaan 

dengan senang 

hati,contoh : 

Pak Tony selalu 

membantu 

karyawannya 

apabila 

kesusahan 

SS> ya ,terlihat dari 

raut wajahnya selalu 

tersenyum meski saat 

masalah kerjaan 

melanda .orangnya 

ramah 

2 DEVO2 SS >  ya karena pekerjaan yang 

dilakukan dengan kesungguhan 

hati akan berujung pada 

kesuksesan 

SS> ya.karena itulah 

kesuksesan menyertai 

Bapak Tony 

SS> Pak Tony 

selalu 

memaksimalkan 

produksinya untuk 

mencapai target 

yang beliau 

inginkan 

SS> Pak Tony 

melakukan 

pekerjaan 

dengan penuh 

kesungguhan 

yang berujung 

pada kesuksesan 

beliau dan selali 

menerapkannya 

pada 

karyawannya 

SS>ya ,saya 

rasa.pekerjaan 

dilakukan dengan 

penuh kesungguhan 

sehingga berujung 

pada kesuksesan 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Details (Detail) 

 

  

 

 

N

O 

KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DETA1 SS > ya , harus ! hal 

kecil berpengaruh 

besar. selisih sedikit 

saja akan timbul 

kerugian 

SS> BapakTony selalu 

memperhatikan semua 

aspek secara detail,apalagi 

kalau ada masalah 

produksi pasti ditelusuri 

masalahnya 

SS>Pak Tony selalu 

memperhatikan hal - hal 

yang kecil  contoh : 

selalu ada waktu 

menganalisa produk-

prpduknya 

SS>Pak Tony selalu 

memperhatikan hal-

hal kecil,beliau selalu 

berkata belajarlah 

perkara yang kecil 

agar diberi perkara 

yang besar 

SS>Bapak 

memperhatikan ,mulai 

dari kepuasaan 

pelanggan kertas tiap 

lembar pada buku dan 

lain-lain 

2 DETA2 SS >  ya,tidak hanya 

penjualan saja yang 

saya perhatikan,juga 

karyawan -karyawan 

saya mengenai masalah 

yang di hadapi 

sehingga saya bisa 

bantu 

menyelesaikannya 

SS>ya,Bapak juga 

memperhatikan karyawan 

dengan baik,bila ada yang 

sakit Bapak.Tony 

membantu untuk biaya 

pengobatan 

SS>Bapak tidak hanya 

memperhatikan bagian 

perusahaan saja ,namun 

beliau juga 

memperhatikan 

karyawan bila ada 

masalah,dan beliau tidak 

segan-segan memberi 

solusi 

SS> beliau adalah 

orang yang sangat 

teliti dan jarang 

membuat kesalahan 

diperusahannya 

SS>ya , beliau seorang 

konsultan yang baik 

bagi 

karyawannya,tidak 

hanya memperhatikan 

omset saja 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Destiny (Takdir) 

N

O 

KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DESTI 1 SS > ya,karena 

bergantung dengan 

orang lain tak ada 

manfaatnya dan tidak 

bisa mengembangkan 

diri 

TS> saya rasa beliau 

bergantung pada orang 

lain,karena beliau atasan 

jadi bergantung akan 

kinerja kami 

N> saya kurang paham 

masala ini 

SS>menurut saya 

beliau selalu percaya 

diri dan tidak suka 

bergantung pada 

orang lain 

SS>ya ,karena tidak 

enak mungkin 

2 DESTI 2 SS >  ya,karena 

keputusan saya jadi 

saya harus hadapi 

contoh : produksi 

produk tentu ada 

potensi gagal,namun 

saya tetap 

memproduksinya 

karena yakin tidak ada 

usaha yang 

menghiatani hasil 

SS>ya contoh saat beliau 

produksi produk dan 

tidak/kurang laku makan 

BapakTony akan mencoba 

jalan lain 

SS> karena semua yang 

mengambil keputusan 

beliau,jadi Pak Tony 

100% bertanggung jawab 

dalam perusahaan ini 

SS> Karena 

keputusan semua 

adalah keputusan 

beliau jadi beliau 

harus 

menghadapinya 

contoh : beliau selalu 

melakukan inovasi 

produk ,potensi gagal 

tetap ada namun 

beliau tetap 

memproduksinya dan 

memberi saya tugas 

untuk memasarkan 

produknya 

SS> ya karena semua 

keputusan beliau jadi 

harus menghadapinya 

,berani memproduksi 

hal /prduk baru dan 

tanggung jawab atas 

segala atas 

keputusannya 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Dollars (Uang) 

 

 

  

N

O 

KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DOLL 1 SS > ya,karena setiap 

usaha pasti 

menginginkan 

kemajuan dan 

keberhasilan agar puas 

S>ya ,pasti.  bila tidak 

berhasil melemahkan 

motivasi 

SS> Motivasi Pak Tony 

dalam bekerja adalah 

keberhasilan karena 

beliau puas ketika 

rancangannya berhasil 

meskipun kadang rugi 

SS> menurut saya 

Pak Tony selalu 

mengutamakan 

usahanya dan 

memperoleh hasil 

yang baik 

SS> ya pasti,tidak ada 

perusahaan yang mau 

perusahaannya gagal 

2 DOLL 2 SS >  tidak,karena 

kekayaan diperolah 

apabila hasil pekerjaan 

bagus.loyalitas 

masyarakat akan 

produk mendatangkan 

uang jadi kualitas 

adalah nomer satu 

TS> saya rasa tidak .pasti 

setiap orang harus 

memiliki uang untuk 

bertahan hidup 

SS> beliau 

mengutamakan 

keberhasilan dibanding 

kekayaan ,karena 

menurut beliau jika usaha 

berhasil,uang akan 

datang dengan sendirinya 

N> saya kurang 

memahaminya 

SS>menurut saya tidak 

,karena beliau tidak 

mengutamakan laba 

secara berlebihan 
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Tanggapan dan Jawaban responden 

Variabel : Distributes (Distribusi Tugas) 

 

 

 

 

 

N

O 

KUES P K1 K2 K3 K4 

1 DISTRI 

1 

SS >  saya berikan 

kepercayaan tugas yang 

berbeda pada setiap 

karyawan agar tidak 

terjadi tumpng tindih 

SS> ya,setiap karyawan 

punya tugas dan 

wewenang sendiri -sendiri 

SS> Pak Tony selalu 

memberi tugas dan 

wewenang yang berbeda 

tiap karyawan 

SS>Bapak selalu 

memberi tugas dan 

wewenang menurut 

kemampuannya 

SS>Setiap karyawan 

punya tugas dan 

wewenang sendiri - 

sendiri 

2 DISTRI 

2 

SS >   ya.karena 

penting bagi saya untuk 

membuat karyawan 

memiliki perusahaan , 

namun tetap dalam 

pengawasan ,saya juga 

beri keleluasaan dalam 

pengambilan keputusan 

TS> tidak,setiap 

kewenangan beliau 

memantau dan awasi dan 

ikut campur dalam kerjaan 

karyawan 

SS>Bapak memberi 

keleluasaan kepada 

karyawannya dalam 

mengambil keputusan 

SS> Bapak memberi 

wewenang penuh 

,karena agar 

karyawan merasa 

memiliki perusahaan 

SS>ya,Pak tony 

berikan keleluasaaan 

untuk berpendapat dan 

pengambilan 

keputusan namun tetap 

sepengetahuan beliau 




