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KUESIONER PENELITIAN 
 

 

 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul: “PENGARUH 

KREATIVITAS DAN INOVASI TERHADAP KEPEMIMPINAN STRATEGIK 

PADA CV DANACO SEMARANG”, maka saya memohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr./Sdri, untuk meluangkan waktunya dalam mengisi kuesioner ini. 

Informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 

sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 

akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian. Maka atas kesediaan 

dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr./Sdri untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan 

banyak terima kasih. 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama        : 

Jenis Kelamin       : 

Pendidikan       : 

Umur         : 

Status Perkawinan: 

  

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (X) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

R = Ragu-Ragu 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 
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1. KREATIVITAS PEMIMPIN 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

1. Setiap  tahun pemimpin memiliki ide produk 

baru untuk memajukan perusahaan 

     

2. Pemimpin memberikan pengarahan dalam 

bekerja 

     

3. Dalam melaksanakan pekerjaan pemimpin saya 

memiliki berbagai alternatif pemecahan masalah 

     

4. Pemimpin dapat mengelola portofolio 

(kombinasi) produk yang efektif (laku di 

pasaran) 

     

5. Pemimpin saya dapat mengembangakan ide 

menjadi lebih menarik 

     

6. Pemimpin dapat memerinci secar detail 

penjelasan dari produk baru perusahaan 

     

7. Pemimpin saya mampu mencetuskan keluwesan 

berpikir atau gagasan yang orisinil 

     

8. Pemimpin dapat memilah-milah ide baru yang 

layak dipasarkan 

     

 

2. INOVASI PEMIMPIN 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

1. Pemimpin perusahaan bertukar ide atau 

pendapat dengan karyawan 

     

2 Pemimpin perusahaan menjadi navigator 

(penentu arah) yang baik 

     

3 Pemimpin perusahaan dapat mengarahkan 

supaya perusahaan dapat memasuki pasar yang 

sebelumnya dengan produk baru tersebut 

     

4 Pemimpin perusahaan dapat berpikir strategis 

tentang cara memasarkan produk baru di pasaran 

     

5 Pemimpin perusahaan dapat mengarahkan 

supaya produk baru yang dihasilkan perusahaan 

memiliki kemasan baru 

     

6 Pemimpin perusahaan dapat berpikir secara 

menyeluruh tentang atribut produk, termasuk 

desain produk baru 

     

7 Pemimpin perusahaan memikirkan cara 

perusahaan dapat memperbaiki produk yang 

telah ada menjadi lebih baik 

     

8 Pemimpin perusahaan dapat mengambil peluang 

pasar yang ada 
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9 Pemimpin perusahaan memikirkan cara 

perusahaan menempatkan kembali produk yang 

sudah dijual di pasaran untuk membidik segmen 

pasar yang baru 

     

10 Pemimpin perusahaan dapat menjadi pioner 

dalam produk baru 

     

11 Pemimpin perusahaan dapat menekan biaya 

dalam menghasilkan produk baru 

     

12 Pemimpin perusahaan dapat beradaptasi dengan 

kondisi yang selalu berubah 

     

 

3. KEPEMIMPINAN STRATEGIK 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

1. Pemimpin perusahaan telah menyampaikan arah 

strategik berdasarkan tujuan perusahaan 

     

2 Pemimpin perusahaan dapat menghadapi 

hambatan yang menghadang 

     

3 Pemimpin perusahaan memiliki kompetensi dan 

dapat dimanfaatkan secara optimal 

     

4 Pemimpin perusahaan dapat menekankan 

pentingnya efektivitas produksi 

     

5 Pemimpin perusahaan melakukan training 

karyawan secara berkala supaya karyawan dapat 

bekerja dengan maksimal  

     

6 Pemimpin memiliki kharisma sehingga dapat 

memotivasi karyawan 

     

7 Pemimpin perusahaan memiliki budaya 

organisasi yang baik dan harus dipertahankan 

yaitu bekerja dengan profesional 

     

8 Pemimpin memegang peran penting dalam 

strategi perusahaan 

     

9 Pemimpin perusahaan menerapkan praktek etika 

dalam bisnisnya yaitu melalui peraturan 

perusahaan 

     

10 Pemimpin perusahaan dapat 

mengimplementasikan sistem informasi dengan 

baik 

     

11 Pemimpin perusahaan dapat menciptakan 

keseimbangan untuk kontrol perusahaan yaitu 

menjaga peningkatan kinerjanya 

     

12 Pemimpin perusahaan berkomunikasi dengan 

baik kepada karyawan tentang visi misinya 
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PERTANYAAN TERBUKA (OPEN QUEST): 

 

1. Kreativitas pemimpin seperti apa yang selama ini dilakukan?  

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

 

2. Apakah selama ini dampak dari kreativitas terhadap kinerja perusahaan? 

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

 

3. Inovasi pemimpin seperti apa yang selama ini dilakukan?  

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

 

4. Apakah selama ini dampak dari inovasi terhadap kinerja perusahaan? 

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

 

5. Kepemimpinan strategik pemimpin seperti apa yang selama ini dilakukan?  

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

 

6. Apakah selama ini dampak dari kepemimpinan strategik terhadap kinerja 

perusahaan? 

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




