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LAMPIRAN 

Tanggapan dan jawaban Responden ( Pemilik usaha)  

Variabel : Percaya Diri 

 

Indikator Penjelasan 

Yakin sanggup mengembangkan bisnis 

usaha toko WARNA AGUNG. 

Sangat setuju. Saya mengerjakan segala 

sesuatu dengan sebaik mungkin untuk 

mendapatkan hasil optimal. Pada 

awalnya saya tidak berani mengambil 

resiko untuk membeli barang dalam 

jumlah banyak, namun sekarang saya 

sudah mempunyai gudang yang lebih 

besar dari sebelumnya karena saya 

telah melakukan renovasi toko. 

ruangan penyimpanan barang yang 

saya miliki sekarang berukuran lebih 

besar,sehingga saya berani membeli 

barang dalam jumlah banyak dan 

menambah jumlah karyawan untuk 

membantu mengembangkan usaha. 

Dalam mengambil keputusan pemilik, 

tidak ketergantungan terhadap pendapat 

orang lain. 

Sangat Setuju. Keputusan yang saya 

ambil terkait dengan kelangsungan bisnis 

saya. Pengalaman dan waktu yang cukup 

lama dalam mengelola toko membuat 

saya mampu mempertimbangkan sendiri 

keputusan yang akan saya ambil. Saya 

terlibat langsung dalam 

pengoperasian toko mulai dari 

pemesanan barang, memastikan keluar 

masuknya stok barang yang tersedia, 

memastikan jumlah kode nomor barang 

yang di catat dan stok barang yang di 

pajang di toko sesuai dengan barang yang 

ada di gudang sudah benar, memastikan 

pekerjaan yang di kerjakan oleh 

karyawan bagian pembukuan barang, 

bagian gudang,bagian pelayan toko sudah 

melakukan pekerjaanya dengan benar, 

dan juga ikut mengawasi penjualan 

barangnya. 
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Ada kecenderungan individu yaitu 

lebih mengutamakan pekerjaan. 

Setuju. untuk mendapatkan hasil yang 

optimal saya mengutamakan pekerjaan 

saya di banding urusan yang lainnya. 

Misalnya ada teman saya yang 

mengajak saya untuk pergi memancing. 

Saya tidak bisa menerima 

ajakannya,namun bukan berarti saya 

mengabaikan urusan yang lainnya. Saya 

hanya mendahulukan pekerjaan di toko 

baru urusan yang lainnya terkecuali 

urusan yang mendesak yang tidak bisa 

di tinggalkan seperti takziah dan 

undangan acara pernikahan.  

Pemilik optimis usaha WARNA 

AGUNG dapat berhasil. 

Sangat Setuju. Saya sangat optimis 

bahwa usaha ini akan berkembang, 

karena adanya kerja keras, 

kepercayaan konsumen terhadap 

barang yang saya jual. 

 

Tanggapan dan jawaban Responden ( Karyawan)  

Variabel : Percaya Diri 

 

Indikator K1 

Karyawan 

Bagian 

Pembukuan 

Barang 

K2 

Karyawan 

Bagian Gudang 

K3 

Karyawan 

Bagian Pelayan 

Toko 

Yakin sanggup 

mengembangkan 

bisnis usaha toko 

WARNA AGUNG. 

Sangat setuju. 

Pemilik 

menambah jumlah 

karyawan dari 

sebelumnya, 

Bertambah 

banyaknya 

koleksi jenis 

barang yang dijual 

dan semakin 

banyaknya stok 

barang di gudang. 

Sangat Setuju. 

Karena 

pemilik bekerja 

dengan 

mandiri, beliau 

ikut membantu 

mengoperasikan 

toko,  menambah 

jenis dan jumlah 

produk yang 

Sangat setuju.saya 

merasa pemilik 

mempunyai 

kemampuan untuk 

mengembangkan 

bisnis, karena 

pemilik 

memiliki semangat 

untuk bekerja keras 
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pemilik juga ikut 

mengawasi 

pemesanan barang 

untuk mengontrol 

barang-barang apa 

saja yang masuk 

ke tokonya. 

dijual. Pemilik 

juga memperbesar 

tokonya terutama 

bagian gudang 

menjadi lebih luas 

dari sebelumnya. 

dan ulet, hampir     

setiap hari saya 

melihat pemilik 

mengawasi 

penjualan barang 

di tokonya. 

Dalam mengambil 

keputusan pemilik, 

tidak 

ketergantungan 

terhadap pendapat 

orang lain. 

Setuju. Karena 

pemilik setiap 

harinya berada di 

toko, sehingga 

memahami situasi 

tokonya dan 

mampu 

mengambil  

keputusannya 

sendiri. 

Setuju. Karena 

pemilik 

mengetahui 

dengan pasti 

situasi toko. 

Barang-barang 

yang di jualnya 

mengikuti tren 

fasion saat ini. 

Pemilik tidak ragu-

ragu dalam 

mengambil 

keputusan untuk 

memilih  produk 

yang dijual di 

tokonya. 

Setuju. Saya 

selalu bertanya 

kepada 

pemilik jika 

menemui 

permasalahan dan 

pemilik 

memberikan solusi 

untuk saya 

misalnya 

konsumen yang 

meminta discount 

dari harga 

sebelumnya. 

Konsumen yang 

ingin menukarkan  

barang 

belanjaannya 

karena beda ukuran 

sepatu sebelah atau 

salah diambilkan 

nomor sepatu 

ataupun sandal oleh 

karyawan atau 

sepatu  yang sudah 

berhari-hari di beli 

meminta di tukar 

karena ternyata 

ukurannya 

kekecilan.   

Ada 

kecenderungan 

individu yaitu lebih 

mengutamakan 

pekerjaan . 

Sangat setuju. 

Ada 

kecenderungan 

individu dari 

pemilik yaitu 

pemilik lebih 

mengutamakan 

Sangat setuju. 

Meskipun pemilik 

mengutamakan 

pekerjaan dari 

pada urusan yang 

lain namun jika 

urusan lainnya 

Sangat setuju. 

Pemilik memilih 

mengisi waktunya 

bekerja dan ikut 

mengontol toko 

dari pada berada di 
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pekerjaan. 

Misalnya ketika 

ada acara hunting 

penjelajah hutan 

bersama 

masyarakat 

kendal. Pemilik 

memilih 

diwakilkan dan 

bekerja di toko. 

mendesak seperti 

takziah atau 

undangan 

pernikahan pemilik 

mau meluangkan 

waktunya.  

rumah. 

Pemilik optimis 

usaha WARNA 

AGUNG dapat 

berhasil. 

Sangat setuju. 

pemilik memiliki 

optimisme bahwa 

usahanya akan 

tetap berjalan 

lancar meskipun 

pesaingan 

semakin ketat.   

Sangat setuju. 

pemilik optimis 

usaha toko 

WARNA AGUNG 

dapat berkembang 

di masa depan 

meskipun  terjadi 

kenaikan harga 

barang. 

Sangat setuju. 

pemilik selalu 

yakin bahwa kerja 

keras dan 

ketekunan akan 

berdampak kepada 

keberhasilan. 

 

  

Tanggapan dan jawaban Responden ( pemilik usaha)  

Variabel : Berorientasikan Tugas dan Hasil 

Indikator  Penjelasan  

Memperluas pasar hingga di kenal 

masyarakat kota Kendal.  

Sangat setuju. karena dengan 

memperluas area penjualan di wilayah 

kota kendal dengan membangun 

beberapa cabang toko WARNA 

AGUNG, akan mempengaruhi 

ketertarikan masyarakat kota kendal 

untuk menarik konsumen karena 

letaknya yang strategis dan mudah di 

jangkau. 

Berusaha menjual barang dalam waktu 

singkat, untuk segera memperoleh 

keuntungan.  

Sangat setuju. karena dengan menjual 

barang dalam waktu yang singkat saya 

bisa kembali memutarkan uang, dari 

uang modal dan mendapatkan laba. 

Apabila saya berhasil menjual barang 

dalam waktu singkat maka dalam 
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beberapa tahun laba yang di peroleh 

dapat terkumpul dengan nominal yang 

besar dan uangnya bisa saya gunakan 

sebagai modal tambahan. 

Tekun dan tabah dalam melayani 

pembeli, tidak mudah putus asa jika 

ada masalah di tempat usaha.  

Sangat setuju. karena saya  melibatkan 

diri dalam operasional untuk memastikan 

usaha dapat berjalan dengan baik sesuai 

keinginan. Saat menghadapi konsumen 

yang kurang etis dalam berbicara  dan 

berprilaku, saya tabah untuk 

menghadapinya karena dengan 

memenuhi harapan konsumen maka 

akan meningkatkan minat konsumen 

untuk datang kembali ke toko.  

kerja keras dengan berada di toko 

WARNA AGUNG setiap hari 

termasuk hari libur toko tetap buka. 

Setuju. saya mengutamakan pelayanan 

maksimal kepada konsumen, pada 

awalnya toko tutup sekali dalam 

seminggu namun berdasarkan saran dan 

kritik dari konsumen akhirnya toko 

hanya libur pada waktu-waktu tertentu 

seperti hari libur lebaran, setelah selesai 

hari libur anak sekolah toko tutup sehari 

karena pada saat libur sekolah toko 

menjadi sangat ramai, hal ini yang 

membuat saya setiap hari libur atau 

tanggal merah toko tetap buka dan pada 

hari-hari kerja sesekali toko di liburkan. 

Pada hari-hari libur konsumen 

mempunyai waktu untuk berbelanja dan 

di saat itu apabila toko di liburkan maka 

akan kehilangan banyak pelanggan. 

Selain itu, saya juga setiap hari ada 

dalam operasional toko sehingga saya 

dapat lebih dekat dengan konsumen, 

mengetahui situasi toko dan megontrol 

toko.  
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Mempunyai keinginan (motivasi) yang 

kuat untuk meningkatkan usaha toko 

WARNA AGUNG. 

Sangat setuju. saya memberikan discount 

kepada  merk sepatu dan sandal yang 

saya jual sekitar 10% sampai 15% 

meskipun itu stok barang trens keluaran 

terbaru. hal ini membuat toko saya di 

kenal dengan penawaran discount yang 

di berikan kepada konsumen,memenuhi 

keinginan konsumen dan membuat 

konsumen ingin kembali lagi ke toko 

WARNA AGUNG.  

Selalu enerjik  atau penuh semangat 

dalam menjalankan aktivitas di toko 

WARNA AGUNG. 

Sangat setuju. saya semangat dalam 

beraktivitas di toko untuk 

mengembangkan semangat karyawan 

dalam bekerja. Semangat yang ada pada 

diri saya agar karyawan meniru saya 

dalam menjalankan aktivitas di toko 

karena jika pemilik tokonya semangat  

maka karyawan akan merasa tidak 

nyaman jika karyawan bekerja secara 

malas-malasan.   

Memiliki inisiatif dalam 

mengembangkan usaha toko WARNA 

AGUNG. 

Sangat setuju.dalam usaha saya mencari 

peluang-peluang yang ada di pasar. Di 

kota kendal banyak toko sepatu dan 

sandal yang menjual merk yang berdiri 

sejak lama, Saya mencoba hal baru 

dengan mencari tahu trend model merk 

yang sedang diminati masyarakat 

sekarang ini,dan menjualnya di toko 

saya. 
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Tanggapan dan jawaban Responden (Karyawan)  

Variabel : Berorientasikan Tugas dan Hasil 

 

indikator K1 

Karyawan bagian 

pembukuan barang 

K2 

Karyawan bagian 

Gudang 

K3 

Karyawan bagian 

pelayan toko 

Memperluas pasar 

hingga di kenal 

masyarakat kota 

Kendal. 

Sangat setuju. 

karena toko 

WARNA AGUNG 

akan lebih dikenal 

oleh masyarakat 

kota kendal dan 

mudah di temukan 

di beberapa  

lokasi.  

Sangat setuju. 

karena akan 

mempermudah 

masyarakat kota 

kendal yang 

berasal dari 

berbagai pelosok 

desa yang 

lokasinya jauh dari 

kota untuk 

membeli produk di 

toko WARNA 

AGUNG. 

Sangat setuju. 

karena di wilayah 

kendal toko 

WARNA AGUNG 

sudah memiliki 

nama, dan banyak 

masyarakat kendal 

yang tinggal di 

desa harus pergi ke 

kota kendal untuk 

membeli 

produknya. 

Apabila pemilik 

dapat memperluas 

pasar di wilayah 

kendal maka 

masyarat akan 

dengan mudah 

membelinya tanpa 

harus mempuh 

jarak yang cukup 

jauh.  

Berusaha menjual 

barang dalam 

waktu singkat, 

untuk segera 

memperoleh 

keuntungan. 

Setuju. agar modal 

segera kembali dan 

cepat mendapatkan 

keuntungan.  

Setuju. agar 

produk yang di 

jual tidak 

ketinggalan tren 

fasion sehingga 

laku terjual.  

Setuju. karena 

trend fasion 

berubah dalam 

waktu yang 

singkat, apabila 

barang tidak 

terjual dengan 

waktu yang 

singkat akan 

ketinggalan trend 

dan pada akhirnya 

hanya produk 

trend terbarulah 
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yang akan lebih 

cepat habis. 

Biasanya produk-

produk tidak 

mengikuti tren 

akan mengendap 

di gudang hingga 

produknya 

berubah warna 

atau rusak.   

Tekun dan tabah 

dalam melayani 

pembeli, tidak 

mudah putus asa 

jika ada masalah 

di tempat usaha. 

Sangat setuju. 

Selama 35 tahun 

pemilik menjalani 

usahanya dan 

tabah saat 

menghadapi 

masalah komplain 

dari pelanggan.   

 

Sangat setuju. 

pemilik tekun 

menjalankan 

usahanya hingga 

saat ini telah 

memiliki cabang 

dan tabah saat 

terjadi 

permasalahan di 

toko. Seperti 

komplain dari 

pelanggan.  

Sangat setuju. 

pemilik tekun 

mejalankan usaha 

dan tabah 

menghadapi 

permasalahan 

barang yang tidak 

laku terjual.  

kerja keras dengan 

berada di toko 

WARNA 

AGUNG setiap 

hari termasuk hari 

libur toko tetap 

buka. 

Sangat setuju. agar 

pemilik tidak 

kehilangan 

pelanggannya 

yang datang di 

hari-hari libur 

seperti libur 

sekolah dan libur 

kerja. 

Sangat setuju. agar 

konsumen tidak 

kecewa dan 

memenuhi 

keinginan 

konsumen. Pada 

hari-hari libur 

kerja atau libur 

sekolah banyak 

konsumen yang 

datang untuk 

membeli beberapa 

produk.  

Sangat setuju.  

untuk memenuhi 

keinginan 

konsumen dengan 

membuka tokonya 

di hari-hari libur 

kerja dan sekolah. 

Pada hari itu 

banyak konsumen 

yang memiliki 

banyak waktu 

untuk berbelanja di 

tokonya.  

Mempunyai 

keinginan 

(motivasi) yang 

kuat untuk 

meningkatkan 

usaha toko 

WARNA 

AGUNG. 

Sangat setuju. 

pemilik 

memberikan 

discount kepada 

pelanggan 

sehingga 

meningkatkan 

penjualan.  

Sangat setuju. 

karena untuk 

meningkatkan 

usahanya pemilik 

berani 

memberikan 

discount meskipun 

barang keluaran 

Sangat setuju. 

Pemilik bersedia 

memberikan 

discount 10% 

sampai 15% pada 

barang keluaran 

terbaru.  
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terbaru.  

Selalu enerjik  

atau penuh 

semangat dalam 

menjalankan 

aktivitas di toko 

WARNA 

AGUNG. 

Sangat setuju. 

pemilik terlihat 

penuh semangat 

saat mengelola 

toko.  

Sangat setuju. Saat 

berada di toko 

pemilik terlihat 

penuh semangat 

dalam melakukan 

aktivitasnya.  

Sangat setuju. 

ketika melakukan 

pekerjaan di toko 

pemilik sangat 

bersemangat. 

Memiliki inisiatif 

dalam 

mengembangkan 

usaha toko 

WARNA 

AGUNG. 

Sangat setuju. 

pemilik melakukan 

inisiatif dalam 

mengembangkan 

usahanya dengan 

cara menjual 

produk barang 

yang menarik 

minat pembeli. 

Misalnya, menjual 

sepatu anak merk 

homy ped yang 

berhadiah mainan 

robot di dalam 

kemasannya.  

Sangat setuju. 

pemilik memiliki 

inisiatif dalam 

mengambangkan 

usahanya dengan 

cara mencari tahu 

dan bertanya 

kepada pemasok 

model sepatu yang 

sedang trend.  

Sangat setuju. 

pemilik memiliki 

inisiatif dalam 

mengembangkan 

usahanya. 

Misalnya, saat 

pemasok datang 

pemilik 

menanyakan 

model dan merk 

produk sepatu 

yang sedang trens.  
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Tanggapan dan jawaban Responden ( Pemilik usaha)  

Variabel : Pengambil Resiko 

 

Indikator Penjelasan  

Berani mengambil resiko keuangan atas 

barang yang kurang laku.  

Sangat setuju. Tentu saja dalam bisnis 

kemungkinan rugi banyak ditemui 

dalam kondisi apapun. Apabila saja 

terjadi penumpukan stok barang maka 

akan terjadi penurunan harga, dan 

pengiriman barang baru akan macet. 

Untuk mensiasati kerugian yang 

besar, saya mengambil keuntungan 

sedikit dari hasil penjualan, dan 

memberikan discount hingga 40% 

agar stok lama yang  memenuhi 

ruangan penyimpanan cepat habis.  

mendirikan toko yang berdekatan 

dengan pesaing. 

Sangat setuju. Saya berani menghadapi 

persaingan usaha yang semakin  ketat, 

karena persaingan dengan bisnis yang 

sejenis seringkali tidak bisa dihindari. 

Untuk menciptakan nilai tambah pada 

toko saya,   

saya memberikan pelayanan yang 

baik dan memberikan discount pada 

barang baru sekitar 10% hingga 15% 

untuk menarik minat beli pelanggan.  
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Tanggapan dan jawaban Responden ( Karyawan)  

Variabel : Pengambil Resiko 

Indikator K1 

Karyawan bagian 

pembukuan 

barang 

K2 

Karyawan bagian 

Gudang 

K3 

Karyawan bagian 

pelayan toko 

Berani mengambil 

resiko keuangan 

atas barang yang 

kurang laku. 

Sangat setuju. 

Pemilik 

menaikkan 

discount hingga 

40% pada stok 

lama.  

Sangat 

Setuju.pemilik 

menaikkan 

discount besar 

untuk 

menghabiskan  stok 

barang lama yang 

sudah menumpuk 

di gudang dan 

barang rusak.  

Sangat Setuju. 

Pemilik 

mengambil resiko 

keuangan atas 

barang yang 

kurang laku 

dengan mengambil 

tindakan 

menaikkan 

discount hingga 

40% untuk 

mengatisipasi 

terjadinya barang 

rusak karena stok 

lama.  

Pemilik 

mendirikan toko 

yang berdekatan 

dengan pesaing. 

Sangat setuju. 

Pemilik 

mendirikan toko 

yang lokasinya 

teletak di 

lingkungan pasar 

kendal, sehingga 

di lokasi tersebut 

banyak toko yang 

berjualan barang 

sejenis.  

Sangat setuju. 

karena toko 

WARNA AGUNG 

terletak di 

lingkungan pasar 

sehingga banyak 

sekali pesaing-

pesaing bisnis di 

sekitarnya.  

Sangat setuju. Di 

sekitar toko banyak 

terdapat pesaing 

yang menjual 

barang sejenis 

karena lokasinya 

tidak jauh dari 

pasar kendal. 

Misalnya, model 

pakian gamis yang 

sama. Pemilik 

memberikan 

fasilitas pelayanan 

toko dan discount 

atau harga yang 

tidak terlalu mahal 

untuk menarik 

pelanggan.  
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Tanggapan dan jawaban Responden ( Pemilik usaha)  

Variabel : Kepemimpinan 

Indikator Penjelasan 

Bisa mengatur tugas karyawan sesuai 

dengan kemampuan. 

Sangat setuju. pentingnya mengatur tugas 

karyawan sesuai dengan kemampuan agar 

penjualan lebih meningkat, dan 

meningkatkan minat beli pelanggan. saya 

mengarahkan karyawan melalui proses 

komunikasi visual, dengan  melihat 

langsung maka karyawan akan lebih 

mudah memahaminya. Saya melakukan 

pendekatan individu agar mengetahui 

karakteristik dan kemampuan karyawan 

untuk  menempatkan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. Selain 

itu, saya juga ikut membantu pekerjaan 

sehingga tercipta suasana yang nyaman.  

 

Memiliki kemampuan bergaul dan 

menjalin relasi bisnis dengan pemasok 

dan pelanggan.  

Sangat setuju. saya setiap hari bertemu 

dengan bermacam-macam karakter 

orang, ada pelanggan yang percaya 

dengan barang yang saya jual, namun 

ada juga pelanggan yang sangat teliti dan 

kritis dalam memilih barang. saya 

berusaha menjaga kwalitas barang-

barang yang saya jual untuk menjaga 

kepercayaan pelanggan, 

memperlakukannya seperti kerabat dan 

teman sendiri serta  meyakinkan 

pemasok agar tidak kecewa menjalin 

bisnis dengan saya. Misalnya, ketika 

pemasok datang dengan membawa nota 

saya membayar tepat waktu sesuai 

perjanjian dan saya memperlakukan 

pemasok seperti kerabat sendiri.    

 

Menerima saran dan kritik dari 

karyawan maupun pelanggan. 

Sangat setuju. saya  terbuka terhadap 

saran dan kritik untuk mendengarkan 

keluhan dan  harapan,  contohnya  ketika  
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saya menjumpai keluhan dari pelanggan 

atas barang dagangan yang rusak atau 

keluhan dari karyawan barang yang tidak 

berhasil terjual, dalam waktu lama sudah 

berada di gudang maka saya tidak 

memesan (order)  barang dari distributor 

yang sama. suatu usaha bisa menjadi 

sukses dengan bantuan pelanggan dan 

karyawan, karena setiap hari saya bertemu 

dengan berbagai macam karakter dan 

masukan dari pelanggan dan karyawan. 

 

 

 

 

Tanggapan dan jawaban Responden ( Karyawan) 

 Variabel : Kepemimpinan 

 

Indikator K1 

Karyawan bagian 

pembukuan barang 

K2 

Karyawan 

bagian Gudang 

K3 

Karyawan bagian pelayan 

toko 

Bisa 

mengatur  

tugas 

karyawan 

sesuai 

dengan 

kemampuan. 

Sangat setuju. Saya 

merasa nyaman dan 

bekerja dengan baik 

di bagian stok barang. 

saya bertugas untuk 

memeriksa keluar 

masuknya stok 

barang yang tersedia, 

mengecek jumlah 

dan nomor ukuran 

stok barang misalnya 

ukuran nomor sepatu 

antara kanan dan kiri 

dalam satu kerdus 

karena biasanya 

dalam satu kerdus 

terdapat ukuran 

sepatu yang berbeda.  

Saya juga mengecek 

yang di  jadikan 

sampel dengan 

barang yang di 

Sangat setuju. 

Saya   merasa 

nyaman. pemilik 

menempatkan 

saya di bagian 

gudang sesuai 

dengan 

kemampuan saya 

yang mudah 

mengingat, 

karena pekerjaan 

di bagian gudang 

berhubungan 

dengan nomor 

kode barang 

khususnya sepatu 

dan sandal. Saya 

harus mengetahui 

letak barang-

barang dan 

mengambilnya 

dalam waktu 

Sangat setuju.  pemilik 

dapat mengatur dengan 

baik dan saya tidak 

menemui kesulitan 

bekerja sebagai pelayan 

toko. Misalnya,  saya 

tidak perlu mencari ke 

gudang  barang yang di 

inginkan pembeli. Tugas 

saya yaitu melayani 

pembeli dalam memilih 

barang dan menyerahkan 

sampel barang kepada 

karyawan bagian gudang, 

saya juga bertugas 

memberikan informasi 

kepada karyawan bagian 

gudang mengenai barang 

yang dipilih konsumen. 

misalnya 

memberitahukan nomor 

ukuran sepatu atau sandal 
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gudang apakah 

sesuai agar tidak 

terjadi kesalahan 

seperti barang yang 

sudah dipajang 

ternyata stok ukuran 

yang diminta 

pembeli tidak 

tersedia di gudang, 

saya juga bertugas 

melaporkan kepada 

pimpinan ketika stok 

yang dibutuhkan 

sudah mau habis. 

Saya tidak kesulitan 

dalam tugas 

pekerjaan yang di 

berikan untuk saya.  

cepat agar 

pelanggan tidak 

menunggu terlalu 

lama dan 

karyawan bagian 

pelayanan bisa 

melayani pembeli 

yang lainnya. 

Pekerjaan yang 

saya jalani sesuai 

kemampuan saya.  

yang di inginkan oleh 

konsumen. Hal ini akan 

mempercepat proses 

penjualan. 

Memiliki 

kemampuan 

bergaul dan 

menjalin 

relasi bisnis 

dengan 

pemasok 

dan 

pelanggan. 

Sangat setuju. 

pemilik orang yang 

rendah hati dan tidak 

membeda-bedakan 

antara pemasok atau 

pelanggan yang satu 

dengan yang 

lainnya.  saya pernah 

melihat pemasok 

membawa anak dan 

istri datang ke toko 

dan menjalin 

hubungan  seperti 

kerabat.  

Sangat setuju. 

pemilik 

memperlakukan 

pemasok dan 

pelanggan 

dengan sangat 

baik sepeti 

kerabat. 

Misalnya pada 

hari lebaran 

banyak 

karyawan toko 

WARNA 

AGUNG yang 

berkunjung 

kerumahnya dan 

melihat beberapa 

pelanggannya 

juga berkunjung.  

Sangat setuju. 

kemampuan bergaul dan 

menjalin relasi bisnis yang 

dimiliki pemilik membuat 

beberapa pemasok dan 

pelanggan yang datang di 

tokonya membawakan 

bingkisan untuk pemilik.  

Menerima 

saran dan 

kritik dari 

karyawan 

maupun 

pelanggan. 

Sangat setuju. 

pemilik usaha mau 

menerima saran dan 

kritik dari karyawan 

maupun pelanggan. 

Pemilik menghargai 

pendapat 

Sangat setuju. 

karena Pemilik 

menghargai 

saran dan kritik 

dari 

bawahannya, 

 

Sangat setuju. pemilik 

bersedia menerima saran 

dan kritik dari pelanggan 

dan 

mempertimbangkannya 

ketika pelanggan 

meminta pemilik tidak 
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bawahannya dan 

mempertimbangkan 

pendapat pelanggan.  

 sehingga tidak 

jarang karyawan 

dan pelanggan 

hanya berbicara 

tentang barang-

barang yang di 

jual tetapi juga 

menjalin 

hubungan 

kekerabatan. 

menutup toko seperti hari 

biasa pada saat bulan 

puasa. Karena di bulan 

puasa banyak orang islam 

yang menjalankan ibadah 

puasa di bulan ramadhan 

sehingga mereka datang 

ke toko setelah shollat 

traweh. 

 

 

Tanggapan dan jawaban Responden ( Pemilik usaha)  

Variabel : Keorisinilan  

 

Indikator Penjelasan  

Memiliki kemampuan inovatif dan 

kreatif dengan mewarnai ruangan dan 

desain yang bertema berbeda sebagai 

daya tarik pelanggan.  

Sangat setuju. karena akan 

mempengaruhi konsumen dalam 

memilih dimana konsumen akan 

membeli produk. Dalam dunia usaha 

ada banyak pesaing yang menawarkan 

barang yang sama. Saya memenuhi 

kebutuhan visual konsumen Contoh: 

khususnya bagi anak TK atau anak 

SD, banyak pelanggan dari orang tua 

anak tersebut berkata bahwa anaknya 

meminta di belikan sepatu di toko 

saya, dan anak akan menangis jika di 

belikan di toko lain.ada juga beberapa 

orang yang meringankan depresi 

dengan sekedar membelanjakan uang 

untuk diri sendiri, dalam hal ini 

pelanggan akan mencari toko yang 

akan membuatnya nyaman. 

Memberikan harga khusus kepada 

pelanggan yang ingin menjual kembali 

barang tersebut (retail). 

Sangat setuju. saya mengutamakan 

kepuasan pelanggan dengan 

memberikan harga khusus kepada 

pelanggan yang ingin menjual kembali 

barang tersebut, hal ini membantu 

meningkatkan penjualan, karena saya 

memiliki strategi bisnis untuk 

memindahkan persediaan barang di 

gudang dengan barang baru, menarik 
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pelanggan baru, dan mencapai target 

penjualan.  

Mempunyai banyak relasi sebagai 

sumber untuk meningkatkan usaha 

toko WARNA AGUNG. 

Sangat setuju. saya merasa relasi 

mempunyai banyak manfaat untuk 

membentuk jaringan bisnis di masa 

depan dan menciptakan peluang 

memperluas usaha. 

Bisa bekerja di semua bagian aspek 

usaha agar dapat mengontrol toko 

secara pribadi. 

Sangat setuju. Saya  melibatkan diri 

saya dalam pelaksanaan operasional 

mulai dari berada di kasir untuk 

melayani transaksi penjualan, 

mengawasi proses pemberian label 

harga, hingga melayani pembeli saat 

kekurangan tenaga kerja. Ini saya 

lakukan untuk mengontrol toko secara 

pribadi untuk mengetahui situasi dan 

permasalahan toko secara langsung.  

Mengetahui harga pasaran penjualan 

barang sejenis. 

Sangat setuju. Untuk merencanakan 

strategi yang harus dilakukan ketika 

menghadapi pesaing karena 

keberhasilan usaha salah satunya di 

tentukan oleh kemampuan memahami 

pesaing. 

 

 

Tanggapan dan jawaban Responden (karyawan)  

Variabel : Keorisinalan 

Indikator K1 

Karyawan bagian 

pembukuan barang 

K2 

Karyawan bagian 

Gudang 

K3 

Karyawan bagian 

pelayan toko 

Memiliki 

kemampuan 

inovatif dan 

kreatif dengan 

mewarnai 

ruangan dan 

desain yang 

bertema berbeda 

sebagai daya tarik 

pelanggan. 

Sangat setuju. 

karena tata ruang 

dengan desain 

yang bertema 

berbeda 

mempengaruhi 

minat  konsumen 

terhadap 

penjualan. Hal ini 

di gunakan pemilik 

sebagai strategi 

Sangat setuju. 

ketika pemilik 

mewarnai ruangan 

dan desain yang 

bertema berbeda 

stok barang di 

gudang menjadi 

cepat berkurang 

dan penjualan 

menjadi 

Sangat setuju. 

karena saya 

melihat ketika 

pemilik 

melakukan inovasi 

dengan kreatifitas 

mewarnai ruangan 

dan desain yang 

berbeda pelanggan 

menjadi lebih 

meningkat di 
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dalam bersaing.  meningkat.  bandingkan 

sebelumnya.  

Memberikan 

harga khusus 

kepada pelanggan 

yang ingin 

menjual kembali 

barang tersebut 

(retail). 

Sangat setuju. 

konsumen di toko 

WARNA AGUNG 

meningkat 

terutama 

konsumen yang 

ingin menjual 

kembali barang 

retail.  

Sangat setuju. 

karena pemilik 

memperlakukan 

pelanggan secara 

khusus, kepada 

pelanggan yang 

ingin menjual  

kembali barang 

tersebut dengan 

harga spesial.    

Sangat setuju. 

pemilik berhasil 

mencapai target 

penjualan. 

Misalnya: ketika  

ada pelanggan 

yang ingin 

menjual kembali 

barang tersebut 

akan mempercepat 

barang keluar dari 

gudang sehingga 

target penjualan 

terpenuhi.   

Mempunyai 

banyak relasi 

sebagai sumber 

untuk 

meningkatkan 

usaha toko 

WARNA 

AGUNG. 

Sangat setuju. 

pemilik 

membangun 

hubungan dengan 

pelanggan dan 

pemasok. 

Sangat setuju. 

pemilik memiliki 

harapan 

meningkatkan 

usaha. Misalnya 

pemilik 

bekerjasama 

dengan pemasok 

dengan tujuan yang 

sama untuk bisa 

menjual produk 

dalam waktu yang 

singkat.  

Sangat setuju. 

pemilik usaha 

membangun 

hubungan dengan 

pelanggan, 

pemilik mengenal 

nama-nama 

pelanggannya dan 

pelanggan yang 

menjalin 

hubungan dengan 

pemilik sering  

kembali lagi ke 

toko.   

Bisa  bekerja di 

semua bagian 

aspek usaha agar 

dapat mengontrol 

toko secara 

pribadi. 

Sangat setuju. 

setiap hari pemilik 

berada di toko. 

Pemilik ikut 

mengontrol toko 

dengan terlibat 

langsung dalam 

pemesanan barang, 

ikut mencatat 

pesanan 

konsumen, 

pemberian label 

harga dan 

memasukan  

Sangat setuju. 

setiap hari pemilik 

ikut membantu 

para karyawan. 

mulai dari 

mengawasi 

pemberian label 

harga, hingga 

melayani pembeli 

dan berada di kasir.    

 

Sangat setuju. 

pemilik hampir 

setiap hari berada 

di toko dan sering 

terlibat membantu 

karyawan 

melayani pembeli.  
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nomor  kode harga 

ke dalam mesin 

kasir. 

Mengetahui harga 

pasaran penjualan 

barang sejenis. 

Sangat setuju. 

pemilik pernah 

menyuruh saya 

menurunkan harga 

barang, ketika 

harga barang yang 

di jual tidak sesuai 

dengan harga 

pasaran pada 

umumnya.  

Sangat setuju. 

strategi yang 

digunakan pemilik 

agar tidak 

kehilangan 

pelanggannya, 

pemilik sering 

menanyakan 

kepada pemasok 

berapa harga 

pasaran barang 

sejenis.  

Sangat setuju. 

pemilik tidak 

pernah 

memberikan harga 

barang yang 

terlalu tinggi, 

harga barang yang 

di jual sesuai 

harga pasaran 

pada umumnya.  

 

 

 

 

Tanggapan dan jawaban Responden ( Pemilik usaha)  

Variabel : Berorientasi ke Masa Depan 

 

Indikator Penjelasan 

Memiliki pandangan kemasa 

depan akan usaha toko WARNA 

AGUNG agar bisa bertahan dan 

semakin berkembang.  

Sangat Setuju. Saya memiliki pandangan 

kemasa depan agar anak saya sebagai 

generasi penerus bisa mempertahankan 

usaha WARNA AGUNG untuk mewarisi 

usaha saya karena persaingan akan 

semakin ketat dan saya ingin anak saya 

sebagai generasi penerus bisa 

melanjutkan usaha yang sudah saya jalani 

selama 35 tahun dan mengembangkannya.  

Memiliki gambaran rencana 

pencapaian bisnis di masa depan. 

Sangat Setuju.  Saya merasa usaha ini hanya 

skala kecil, masih banyak  yang harus saya 

lakukan untuk mengembangkan toko 

WARNA AGUNG, misalnya saya ingin 

memiliki cabang toko WARNA AGUNG di 

kota-kota besar.  
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Tanggapan dan jawaban Responden (Karyawan)  

Variabel : Berorientasi ke Masa Depan 

 

Indikator K1 

Karyawan bagian 

pembukuan barang 

K2 

Karyawan bagian     

Gudang 

K3 

Karyawan bagian 

pelayan toko 

Memiliki 

pandangan 

kemasa depan 

akan usaha 

toko WARNA 

AGUNG agar 

bisa bertahan 

dan semakin 

berkembang. 

Sangat setuju. Pemilik 

memiliki harapan 

memperluas pasar di 

wilayah Kendal, dengan 

membuka beberapa 

cabang di Kendal untuk 

mempertahankan dan 

mengembangkan 

usahanya. 

 

 Sangat setuju. Pemilik 

memikirkan cara untuk 

bertahan dan 

mengembangkan 

usahanya. Misalnya, 

melakukan renovasi  

pembangunan ulang 

pada tokonya. 

Sangat setuju. 

Pemilik membuka 

beberapa cabang 

toko WARNA 

AGUNG di sekitar 

Kendal.  Dengan 

harapan usahanya 

akan bertahan dan 

semakin 

berkembang. 

Memiliki 

gambaran 

rencana 

pencapaian 

bisnis di masa 

depan. 

Sangat setuju. Saya 

pernah mendengar 

Pemilik merencanakan 

pembangunan untuk 

membuka cabang baru 

toko WARNA AGUNG.  

 

 

Sangat setuju. Pemilik 

memperluas pasar 

dengan membuka 

beberapa cabang toko 

WARNA AGUNG di 

kota Kendal untuk 

rencana pencapaian 

bisnis dimana depan. 

 

Sangat setuju. 

Pemilik  

melakukan evaluasi 

setiap bulannya 

untuk 

meningkatkan 

penjualan di bulan-

bulan berikutnya. 
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IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN PADA 

PENGUSAHA TOKO WARNA AGUNG 

 

LAMPIRAN 1 

KUISIONER PENELITIAN UNTUK PEMILIK 

 

Nama   :          

Jenis Kelamin :          

Usia  :          

Lama Usaha   :           

 

Petunjuk pengisian kuesioner : 

Silahkan mengisi kuesioner dibawah ini dengan memilih jawaban dengan 

memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda pilih serta memberikan 

penjelasan alasan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi.  

Terimakasih  

 

Keterangan :  

SS  = Sangat Setuju 

S   = Setuju 

N   = Netral 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 
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KUESIONER  

a. Percaya Diri 

Pernyataan SS S N TS STS 

1. Saya yakin mampu mengembangkan bisnis usaha toko 

WARNA AGUNG. 

       

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2. Dalam mengambil keputusan, saya tidak  tergantung 

terhadap pendapat orang lain. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

3. saya lebih mengutamakan pekerjaan.      

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

4. Saya optimis usaha toko WARNA AGUNG ini dapat 

berhasil. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

b. Berorientasikan Tugas dan Hasil 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Saya memperluas pasar hingga di kenal masyarakat kota 

Kendal. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2.  saya berusaha menjual barang dalam waktu yang singkat 

untuk segera memperoleh keuntungan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

3.  Saya tekun dan tabah dalam melayani pembeli, tidak 

mudah putus asa jika ada masalah di tempat usaha. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

4.  Saya selalu kerja keras dengan  berada di toko WARNA 

AGUNG setiap hari,  termasuk hari libur toko tetap buka. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

5. Saya mempunyai keinginan  (motivasi) yang kuat untuk 

meningkatkan usaha toko WARNA AGUNG. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

6. Saya selalu energic atau penuh semangat dalam 

menjalankan aktivitas di toko WARNA AGUNG. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

7.  Saya memiliki inisiatif dalam mengembangkan usaha 

toko WARNA AGUNG. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

c. Pengambil  Resiko 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Saya berani mengambil resiko keuangan atas barang 

yang kurang laku. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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2.  Saya mendirikan toko WARNA AGUNG yang 

berdekatan dengan pesaing. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

d. Kepemimpinan 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Saya bisa mengatur tugas karyawan sesuai dengan 

kemampuan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2.  Saya memiliki kemampuan bergaul dan menjalin relasi 

bisnis dengan pemasok dan pelanggan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

3. Saya menerima saran dan kritik dari karyawan maupun 

pelanggan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

e. Keorisinilan 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Saya memiliki kemampuan inovatif dan kreatif dengan 

mewarnai ruangan yang bertema berbeda sebagai daya 

tarik pelanggan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2. Saya memberikan harga khusus kepada pelanggan yang      
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ingin menjual kembali barang tersebut ( retail). 

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

3.  Saya mempunyai banyak relasi sebagai sumber untuk 

meningkatkan usaha toko WARNA AGUNG. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

4. Saya bisa bekerja di semua bagian aspek usaha agar 

dapat mengontrol toko secara pribadi. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

5. Saya mengetahui harga pasaran penjualan barang 

sejenis. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

f. Berorientasi ke Masa Depan 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Saya memiliki pandangan kemasa depan akan usaha 

toko WARNA AGUNG  agar bisa bertahan dan 

semakin berkembang. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2.  Saya memiliki gambaran rencana pencapaian bisnis di 

masa depan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

KUISIONER PENELITIAN UNTUK KARYAWAN 

 

Nama   :          

Jenis Kelamin :          

Usia  :          

Sebagai  :          

Lama Bekerja  :          

 

Petunjuk pengisian kuesioner : 

Silahkan mengisi kuesioner dibawah ini dengan memilih jawaban dengan 

memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda pilih serta memberikan 

penjelasan alasan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi.  

Terimakasih  

 

Keterangan :  

SS  = Sangat Setuju 

S   = Setuju 

N   = Netral 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 
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KUESIONER  

Tanggapan Responden ( Karyawan )  

a. Percaya diri 

Pernyataan SS S N TS STS 

1. Pemilik yakin mampu mengembangkan bisnis usaha 

toko WARNA AGUNG. 

       

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2. Dalam mengambil keputusan, pemilik usaha toko 

WARNA AGUNG  tidak  ketertergantung terhadap 

pendapat orang lain. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

3. Pemilik lebih mengutamakan pekerjaan .      

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

4. Pemilik optimis usaha toko WARNA AGUNG dapat 

berhasil. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

b. Berorientasikan tugas dan hasil 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Pemilik usaha toko WARNA AGUNG memperluas pasar 

hingga di kenal masyarakat kota kendal. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2.  pemilik berusaha menjual barang dalam waktu yang 

singka, untuk segera  memperoleh keuntungan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

3.  Pemilik tekun dan tabah dalam melayani pembeli, tidak 

mudah putus asa jika ada masalah di tempat usaha. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

4.  Pemilik selalu kerja keras  dengan  berada di toko 

WARNA AGUNG setiap hari, termasuk hari libur toko 

tetap buka.  

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

5. Pemilik mempunyai keinginan (motivasi) yang kuat untuk  

meningkatkan usaha toko WARNA AGUNG. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

6. Pemilik selalu enerjic atau penuh semangat dalam 

menjalankan aktivitas di toko WARNA AGUNG. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

7.  Pemilik memiliki inisiatif dalam mengembangkan usaha 

toko WARNA AGUNG. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

c. Pengambil Resiko 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Pemilik berani mengambil resiko keuangan atas barang 

yang kurang laku. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2.  Pemilik mendirikan toko yang berdekatan dengan 

pesaing. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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d. Kepemimpinan 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Pemilik bisa mengatur tugas karyawan sesuai dengan 

kemampuan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2.  Pemilik memiliki kemampuan bergaul dan menjalin 

relasi bisnis dengan pemasok dan pelanggan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

3. Pemilik menerima saran dan kritik dari karyawan 

maupun pelanggan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

 

e. Keorisinalan 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Pemilik memiliki kemampuan inovatif dan kreatif 

dengan mewarnai ruangan yang bertema berbeda 

sebagai daya tarik pelanggan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2. Pemilik memberikan harga khusus kepada pelanggan 

yang ingin mejual kembali barang tersebut  (retail) 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

3.  Pemilik mempunyai banyak relasi sebagai sumber 

untuk meningkatkan usaha toko WARNA AGUNG. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

4. Pemilik bisa bekerja disemua bagian aspek usaha agar 

dapat mengontrol toko secara pribadi. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

5. Pemilik mengetahui harga pasaran penjualan barang 

sejenis. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

 

f. Berorientsi ke Masa Depan 

Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Pemilik memiliki pandangan kemasa depan akan usaha 

toko WARNA AGUNG agar bisa bertahan dan semakin 

berkembang. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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

2.  Pemilik memiliki gambaran rencana pencapaian bisnis 

di masa depan. 

     

Jelaskan : .......................................................................................................................... 

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