
 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN PEMILIK MIE SUMATRA 

MOTIVASI BERWIRAUSAHA PENGUSAHA MIE SUMATRA DI 

SEMARANG 

A. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : ………………… 

2. Jenis Kelamin 

(a)   Laki – Laki  (b)  Perempuan 

3. Usia   : ………………… 

4. Nama Usaha : ………………… 

5. Lama Usaha : ………………… 

6. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

(a)   SMU/SMK   (c)   S1 

(b)   Diploma    (d)  S2 

(e) Lainnya ………………… 

7. Jumlah karyawan : ………………… 

8. Apakah Anda membuat adonan mie sendiri? 

(a)  Ya    (b)  Tidak 

9. Berapa kali dalam satu hari Anda membuat adonan mie? ....................kali 

10. Berapa rata-rata porsi yang terjual dalam satu hari? ...........................porsi 

11. Berapa rata-rata omset dalam satu hari? Rp. ....................... 

 



 

 

 

 

B. Pertanyaan 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut dengan cara 

memberi tanda (  ) atau  ( x ) pada salah satu kolom tersedia sesuai 

dengan pendapat anda dan berdasarkan pada apa yang anda rasakan 

sebagai pelanggan. 

Berikan pendapat anda sesuai kriteria sebagai berikut : 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 

Need for Achievement 

No Keterangan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya selalu berusaha untuk mendapatkan 

omset penjualan yang optimal. 

     

Berapa omset penjualan yang optimal menurut Anda?Usaha apa yang Anda 

lakukan untuk mendapatkan omset penjualan yang optimal? 

 

2 

Saya selalu berfokus pada pengembangan dan 

perluasan bisnis saya. 

     

Bagaimana cara Anda untuk mengembangkan dan memperluas bisnis Anda? 

 

3 

Saya ingin untuk membuat Mie Sumatra 

dengan rasa yang lebih sesuai dengan selera 

konsumen Semarang. 

     

Bagaimana selera makanan konsumen di Semarang menurut Anda? 



 

 

 

 

Need For Affiliation 

No Keterangan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya selalu berusaha membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan para 

pelanggan. 

     

Bagaimana cara Anda membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan 

para pelanggan? 

 

2 

Saya selalu berusaha membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier tepung yang akan dibuat mie. 

     

Bagaimana cara Anda membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier tepung yang akan dibuat mie? 

 

3 

Saya selalu berusaha membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier daging. 

     

Bagaimana cara Anda membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier daging? 

 

4 

Saya selalu berusaha membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier sayuran. 

     

Bagaimana cara Anda membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier sayuran? 

 

5 

Saya selalu berusaha menjaga hubungan 

dengan karyawan saya.  

     

Bagaimana hubungan Anda dengan karyawan Anda? 

Apa upaya yang Anda lakukan agar karyawan Anda nyaman dalam bekerja? 

 

 

 



 

 

 

 

Need For Power 

No Keterangan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya ingin untuk mengontrol dan mengatur 

seluruh aktifitas kerja karyawan di tempat 

usaha.  

     

Bagaimana cara Anda menguasai, mengontrol dan mengatur seluruh aktifitas 

kerja karyawan di tempat usaha? 

 

2 

Saya ingin memberikan pengaruh pada 

karyawan untuk mengikuti cara kerja yang 

saya inginkan. 

     

Bagaimana cara kerja yang Anda inginkan? 

Apa upaya Anda untuk mempengaruhi karyawan agar bekerja sesuai keinginan 

Anda? 

 

3 

Saya ingin untuk selalu bertanggung jawab 

terhadap seluruh aktifitas di tempat kerja.  

     

Bagaimana bentuk tanggung jawab yang Anda lakukan jika pelanggan 

melakukan komplain kepada Anda? 

 

Bagaimana bentuk tanggung jawab Anda apabila karyawan kurang maksimal 

dalam bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN KARYAWAN MIE SUMATRA 

MOTIVASI BERWIRAUSAHA PENGUSAHA MIE SUMATRA DI 

SEMARANG 

 

C. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : ………………… 

2. Jenis Kelamin 

(a) Laki – Laki  (b)  Perempuan 

3. Usia   : ………………… 

4. Lama bekerja : ………………… 

5. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

(a)  SMU/SMK   (c)   S1 

(b)  Diploma    (d)  S2 

(e) Lainnya………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

D. Pertanyaan 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut dengan cara 

memberi tanda (  ) atau  ( x ) pada salah satu kolom tersedia sesuai 

dengan pendapat anda dan berdasarkan pada apa yang anda rasakan 

sebagai pelanggan. 

Berikan pendapat anda sesuai kriteria sebagai berikut : 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 

Need For Affiliation 

No Keterangan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1. 

Pemilik selalu berusaha membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan para 

pelanggan.  

     

Bagaimana cara pemilik membangun dan memelihara hubungan yang baik 

dengan para pelanggan? 

 

2. 
Pemilik selalu berusaha membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier tepung yang akan dibuat mie. 

     

Bagaimana cara pemilik membangun dan memelihara hubungan yang baik 



 

 

 

 

No Keterangan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

dengan supplier tepung yang akan dibuat mie? 

 

3. 

Pemilik selalu berusaha membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier daging.  

     

Bagaimana cara pemilik membangun dan memelihara hubungan yang baik 

dengan supplier daging? 

 

4. 

Pemilik selalu berusaha membangun dan 

memelihara hubungan yang baik dengan 

supplier sayuran. 

     

Bagaimana cara pemilik membangun dan memelihara hubungan yang baik 

dengan supplier sayuran? 

 

5. 

Pemilik selalu berusaha menjaga hubungan 

dengan karyawan. 

     

Bagaimana hubungan Anda dengan pemilik? 

Apa upaya yang pemilik lakukan agar Anda nyaman dalam bekerja? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Need For Power 

No Keterangan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Pemilik ingin untuk mengontrol dan 

mengatur seluruh aktifitas kerja karyawan di 

tempat usaha.  

     

Bagaimana contoh/cara pemilik mengontrol dan mengatur seluruh aktifitas kerja 

karyawan di tempat usaha? 

 

2 

Pemilik ingin memberikan pengaruh pada 

karyawan untuk mengikuti cara kerja yang 

pemilik inginkan. 

     

Bagaimana cara kerja yang pemilik inginkan? 

Apa upaya pemilik untuk mempengaruhi Anda agar bekerja sesuai keinginan 

pemilik? 

 

3 

Pemilik ingin untuk selalu bertanggung jawab 

terhadap seluruh aktifitas di tempat usaha. 

     

Bagaimana bentuk tanggung jawab yang pemilik lakukan jika pelanggan 

melakukan komplain? 

 

Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik apabila karyawan tidak maksimal 

dalam bekerja? 
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Hasil Wawancara Motivasi Berwirausaha Pengusaha Mie Sumatra di Semarang 

Indikator Sub Indikator KuiHa 

Hok Lai 

A Khe 

Xi Huan Lai 

Nia 

Sama Rasa 

Kesimpulan 

Need for 

achievement 

Berapa omset 

penjualan yang 

optimal menurut 

Anda? 

2 juta sehari 1,5 juta sehari 1,5 juta sehari  

Usaha apa yang 

Anda lakukan 

untuk 

mendapatkan 

omset penjualan 

yang optimal? 

Mendaftar ke aplikasi 

Go Jek 

Daftar ke gojek, 

meminimalkan 

pengeluaran yaitu 

salah satunya 

dengan menjatah 

uang makan 

karyawan 

Saat ini saya 

masih menghitung 

omset secara 

mingguan, jadi 

pengawasan lebih 

mudah. Jika tiba-

tiba omset 

mengalami 

penurunan, maka 

saya akan 

menindak lanjuti 

apakah ada yang 

salah, apakah dari 

masakan atau 

pelayanan serta 

 



 

 

 

 

Indikator Sub Indikator KuiHa 

Hok Lai 

A Khe 

Xi Huan Lai 

Nia 

Sama Rasa 

Kesimpulan 

akan 

memperbaikinya. 

Bagaimana cara 

Anda untuk 

mengembangkan 

dan memperluas 

bisnis Anda? 

Saya akan membeli 

ruko sebelah jika 

dijual nantinya supaya 

tempat makan menjadi 

lebih luas dan nyaman 

Dulu pada waktu 

pertama kali 

berdiri, usaha mie 

Sumatra Xi Huan 

Lai ini masih 

dengan tempat 

seadanya, sekarang 

kita ada di 

halaman rumah 

dengan tempat 

yang lebih luas, 

nyaman dan 

bersih. 

Memperbaiki 

sistem, 

memaksimalkan 

tingkat pelayanan, 

mencoba 

menyiapkan 

karyawan agar 

dapat memasak 

dan manyajikan 

namun tanpa 

mengetahui 

resepnya. 

 

Bagaimana 

selera makanan 

konsumen di 

Semarang 

Manis, porsi banyak 

dan kenyang 

Lebih dari sisi 

yasa dan 

pelayanan kita 

optimalkan. 

Manis, porsi 

banyak dan 

terjangkau 

 



 

 

 

 

Indikator Sub Indikator KuiHa 

Hok Lai 

A Khe 

Xi Huan Lai 

Nia 

Sama Rasa 

Kesimpulan 

menurut Anda? Karena tidak 

semua orang di 

Semarang suka 

rasa manis, maka 

mie Sumatra Xi 

Huan Lai ini 

memiliki rasa 

antara manis dan 

asin. 

Need for 

affiliation 

Bagaimana cara 

Anda 

membangun dan 

memelihara 

hubungan yang 

baik dengan para 

pelanggan? 

Berkomunikasi 

dengan ramah dan 

menjaga kualitas 

Selalu melayani 

dengan ramah 

  

Bagaimana cara 

Anda 

membangun dan 

Beli mie jadi, 

sehingga tidak pakai 

Beli mie sudah 

jadi 

Setiap bulan 

sekali akan 

dikirimkan tepung 

 



 

 

 

 

Indikator Sub Indikator KuiHa 

Hok Lai 

A Khe 

Xi Huan Lai 

Nia 

Sama Rasa 

Kesimpulan 

memelihara 

hubungan yang 

baik dengan 

supplier tepung 

yang akan dibuat 

mie? 

supplier tepung dari supplier, 

kemudian dibayar 

secara tunai 

Bagaimana cara 

Anda 

membangun dan 

memelihara 

hubungan yang 

baik dengan 

supplier daging? 

Menjaga komunikasi 

dan selalu 

berkomunikasi dengan 

ramah. Sehingga 

supplier daging juga 

selalu memberi daging 

yang baik ke kita. 

Kita memesan 

lewat sms 

kemudian kita 

bayar langsung 

dengan tunai, jadi 

supplier juga 

senang 

berhubungan 

dengan kita 

1 hari sekali akan 

dikirim daging 

dan dibayar 

secara tunai 

 

Bagaimana cara 

Anda 

membangun dan 

memelihara 

Membeli di pasar, 

sudah ada langganan 

Sama dengan 

supplier sayur, jadi 

kita memesan 

lewat sms 

  



 

 

 

 

Indikator Sub Indikator KuiHa 

Hok Lai 

A Khe 

Xi Huan Lai 

Nia 

Sama Rasa 

Kesimpulan 

hubungan yang 

baik dengan 

supplier sayuran? 

kemudian kita 

bayar langsung 

dengan tunai. 

Bagaimana 

hubungan Anda 

dengan karyawan 

Anda? 

Dulu pernah punya 

karyawan, tetapi tidak 

jujur sehingga saat ini 

tidak menggunakan 

karyawan 

Baik Cukup baik  

Apa upaya yang 

Anda lakukan 

agar karyawan 

Anda nyaman 

dalam bekerja? 

Saya sudah tiga kali 

ganti karyawan, 

sekarang semua saya 

kerjakan sendiri 

Kami 

menyediakan 

akomodasi seperti 

tempat tinggal da 

nada kita kasih 

fasilitas motor. 

Dalam dua 

minggu, 

karyawan akan 

diberikan jatah 

libur 1 hari, 

namun karyawan 

tidak diberikan 

jatah makan siang 

 

Need for power Bagaimana cara 

Anda menguasai, 

 Pada saat tempat 

kerja ditinggal, ada 

Para karyawan 

sudah dibagi 

 



 

 

 

 

Indikator Sub Indikator KuiHa 

Hok Lai 

A Khe 

Xi Huan Lai 

Nia 

Sama Rasa 

Kesimpulan 

mengontrol dan 

mengatur seluruh 

aktifitas kerja di 

tempat usaha? 

adik yang 

mengontrol 

karyawan. Selain 

itu para karyawan 

sudah tahu bagian 

tugasnya masing-

masing walaupun 

ada sebagian yang 

serabutan. 

menurut tugasnya 

masing-masing. 

Ada yang 

bertanggung 

jawab atas cuci 

piring dan gelas, 

menyapu dan 

mengepel serta 

menyajikan dan 

mengantar 

Bagaimana cara 

kerja yang Anda 

inginkan? 

Rapi, jujur, teratur. 

Yang terpenting 

adalah jujur. 

Bertanggung 

jawab, menurut 

kepada pemilik 

dan jujur 

Tanggung jawab, 

setia dan jujur 

 

Apa upaya Anda 

untuk 

mempengaruhi 

karyawan agar 

bekerja sesuai 

 Melakukan 

pendekatan secara 

perseorangan 

terlebih dahulu dan 

tegas kepada 

Melakukan 

pendekatan secara 

personal pada saat 

pemberian gaji 

 



 

 

 

 

Indikator Sub Indikator KuiHa 

Hok Lai 

A Khe 

Xi Huan Lai 

Nia 

Sama Rasa 

Kesimpulan 

keinginan Anda? karyawan 

Bagaimana 

bentuk tanggung 

jawab yang Anda 

lakukan jika 

pelanggan 

melakukan 

complain kepada 

Anda? 

Selalu melakukan 

yang terbaik, ya jika 

ada complain dari 

pelanggan, maka akan 

kita ganti dengan yang 

baru. 

Siap bertanggung 

jawab dalam 

bentuk apapun 

dengan berbagai 

cara. Misalnya 

pelanggan 

melakukan 

complain 

mengenai 

masakan, maka 

akan diganti 

dengan yang baru 

Komplain yang 

sangat fatal akan 

diganti dengan 

makanan baru, 

tetapi jika hanya 

masalah mengenai 

rasa atau tingkat 

kematangan, 

maka kita akan 

menerima sebagai 

masukan dan 

memperbaiki 

kualitas untuk 

selanjutnya 

 

Bagaimana 

bentuk tanggung 

jawab Anda 

apabila karyawan 

 Akan menegur 

karyawan yang 

salah, dan bila 

karyawan dalam 

Karyawan akan 

ditegur 

 



 

 

 

 

Indikator Sub Indikator KuiHa 

Hok Lai 

A Khe 

Xi Huan Lai 

Nia 

Sama Rasa 

Kesimpulan 

kurang maksimal 

dalam bekerja? 

bekerja terlihat 

tidak maksimal 

dan sudah ditegur 

sebelumnya 

sebanyak lima 

kali, maka 

karyawan akan 

dikeluarkan. 
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